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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om traditionella klädföretags it-strategier och syftar till att undersöka 

samvariationen mellan traditionella klädföretags it-strategier och deras varumärke. 
 

I en hårt konkurrensutsatt marknad blir det allt viktigare för företag att rikta sig mot ett 

specifikt kundsegment. För att nå sitt kundsegment bygger företaget upp sitt varumärke med 

olika företagsstrategier som skiljer företagen åt. Segmenteringen är nödvändig då 

konkurrensen ständigt ökar och ett väletablerat varumärke kan bli en förutsättning för att nå 

lönsamhet. 
 

It har idag en stor påverkan på klädföretagen, Internet har förändrat kundens 

informationssökning, därav har företagens it-strategi blivit av stor betydelse. De flesta 

klädföretag har valt att implementera it i sin organisation men dessa strategier skiljer sig åt. 

Det är viktigt att strategierna inte skadar företagets varumärke och att valet av it-strategi 

stödjer de huvudsakliga företagsstrategierna. 
 

Undersökningen utfördes med hjälp av intervjuer med företag, analyser av hemsidor, 

enkätundersökningar och djupintervjuer med kunder. Svaren från dessa har sedan analyserats 

utifrån ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. 

 

Data tydde på att styrka i varumärket är att ta hänsyn till vid val av it-strategi, gapet mellan 

identitet och image skall alltså inte vara stort. Det är därför viktigt att företagen har en klar 

och tydlig positionering som har förmedlats till kunderna. Är varumärket av exklusiv karaktär 

tenderade involveringsgraden hos respondenterna att vara högt, det visade sig att själva köpen 

i lyxbutiker är upplevelser som gärna betalas för. Dessa upplevelser är något som inte kan 

skapas i en e-butik. Därför bör man avstå från att komplettera med en e-butik när den 

traditionella strategin är att positionera varumärket som exklusivt. Är varumärket av 

lågpriskaraktär tenderade respondenterna att vara låginvolverade. Dessa kunder känner en 

lägre risk i sitt köp och därför kan en e-butik som komplement vara att föredra, då den 

traditionella strategin är att positionera varumärket som lågpris där ökad volym är önskvärt. 

 

Nyckelord: It-strategier, varumärke, identitet, image, klädföretag 
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Abstract 

This paper focuses on traditional clothing enterprise IT strategies. The purpose was to 

investigate the correlation between traditional clothing companies IT strategies and their 

brand. 

In a market where the competition is high it has become more important that the company 

targets a customer segment. To reach their targeted customers the company builds their brand 

with different corporate strategies. This segmentation is necessary because of the high 

exposure to competition, and a well-established brand could be a prerequisite for 

profitability.  

In today’s market, IT has a major impact on the clothing business. This has led to the market 

becoming more global and made the competition tougher. Most apparel companies have 

chosen to implement IT in their organization, but these strategies differ. It is of importance 

that the IT strategy does not harm the brand, and it is also of importance that the choice of the 

IT strategy supports the main corporate strategy.  

 

The study was conducted using interviews with companies, analysis of websites, surveys and 

interviews of customers. The responses of these have been analyzed from a transaction 

marketing perspective.  

The data suggests that the strength of the brand has to be taken into account when selecting an 

IT strategy, the gap between identity and image ought to be small. Conveying a distinct 

position to the customers also has to be taken into account. When the brand is of an exclusive 

nature the involvement degree of the respondents tended to be high. It turned out that 

purchases in an exclusive shop were an experience in itself which customers are willing to 

pay for. This experience is something that cannot be created in an e-store. That is why one 

should refrain from supplementing with an online store if the corporate strategy is to position 

the brand as exclusive. If the brand is of low-cost nature the respondents tended to be less 

involved. These customers sense a lower risk in their purchases and therefore an online store 

can be preferable as a complement, since the corporate strategy is to position as a low-cost 

brand and where increased capacity is desirable. 

Key words: IT strategies, brand, identity, image, clothing enterprises 
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1.0 Inledning 

Inledningen avser att ge läsaren en bakgrund till studien samt att lyfta fram den 

problemställningen som studien ämnar svara på. 

 

Den här uppsatsen handlar om de traditionella klädföretags it-strategier. 

 

1.1 Bakgrund 

Detaljhandelns historia börjar långt tillbaka när människan började byta varor med varandra 

för att inte behöva producera allt själv. Denna byteshandel skedde först spontant för att sedan 

bli mer och mer organiserad till speciella marknader, dit folk reste med sina varor. Denna 

byteshandel förändrades med tiden och delades upp i köpare och säljare, dessa var från början 

samma person, och en handelsvaluta infördes. Någon direkt konkurrens är svår att tala om då 

de flesta var specialbutiker med olika varor. En köpare gick till en mjölkbod för att köpa 

mjölk, brödboden för att köpa bröd osv. 1 Dessa rörliga marknader blev allt mer fasta och det 

är runt dessa som våra städer vuxit upp kring.2 I och med industrialiseringen på 1800-talet så 

började ett nytt konsumtionsmönster hos medelklassen, de började masskonsumera. Varuhus 

och kedjor växte fram för att kunna möta detta förändrade beteende vilket gav kunden en 

möjlighet att välja butik som sålde samma varor.3 I början av 1900-talet började man förstå 

vikten av att kommunicera sina kunderbjudanden till kunderna för att konkurrera och 

marknadsföring som enskild disciplin växte fram.4  

Företag mötte den ökade konkurrensen med strategiska åtgärder i form av marknadsföring. 

 

Ett av detaljhandels större område är klädbranschen och även den har en lång historia. Från att 

vara en lyxvara som endast rika kunde unna sig till att bli en massproducerad exportprodukt 

som gemene man förbrukar. Den sträcker sig idag globalt och har många stora aktörer med 

butiker i flera världsdelar men det förekommer även mindre kedjor eller enstaka lokala 

butiker. I en sådan komplex och konkurrensutsatt bransch som klädhandeln krävs att 

företagen segmenterar sig. Detta gör butiker och kedjor genom att vända sig till många olika 

kundsegment och nischer.  

                                                 
1 http://www.butiksbanken.se/artik_detaljhist.shtml 2009-05-04 
2 http://www.butiksbanken.se/artik_detaljhist.shtml 2009-05-04 
3 http://www.butiksbanken.se/artik_detaljhist.shtml 2009-05-04 
4 Shet et al. (1988) Sid 35 
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I en hårt konkurrensutsatt marknad blir det allt viktigare för företag att rikta sig mot ett 

specifikt kundsegment. 

 

För att nå olika kundsegment krävs olika företagsstrategier och på detta sätt positionerar sig 

företagen gentemot sitt kundsegment. Denna position utmynnar i ett varumärke som blir av 

betydelse för företaget och/eller dess produkter.5 Den önskade identiteten företaget vill ha 

kommuniceras till kunderna genom marknadsföring, kollektiv kommunikation och i 

direktförsäljning.6 Kunden associerar i sin tur olika känslor, idéer och minnen till olika 

varumärken beroende på hur de uppfattat mötet med företaget och dess varumärke.  

För att nå sitt kundsegment bygger företaget upp sitt varumärke med olika företagsstrategier. 

 

Dessa strategier och varumärken är ett sätt för företagen att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Denna segmentering är nödvändig då konkurrensen ständigt ökar i och med 

globaliseringen, och ett väletablerat varumärke kan även vara en förutsättning för att nå 

lönsamhet.7 Inom klädbranschen finns många olika segment att nå och därigenom många 

olika sätt att bygga sitt varumärke. Vissa företag är inriktade på massproduktion och 

försäljning av stora volymer medan andra väljer att vara mer exklusiva med små volymer till 

ett högre pris. Att marknaden ser ut på detta sätt gör det ännu viktigare för företag att 

positionera sig. 8 

Varumärkets betydelse har ökat ikapp med konkurrensen och globaliseringen.  

 

Denna betydelse har ökat i högre takt i och med lanseringen och ökad användning av 

persondatorn, då detta har lett till att många marknader förändrats totalt och att samhället har 

gått från att vara industriellt till att bli ett informationssamhälle.9  Internets uppkomst och IT 

utvecklingen har möjliggjort att människan kan kommunicera lättare med varandra och detta 

har fått konsekvensen att kunderna har tillgång till mer information och innehar en högre 

kunskap. Makten ligger numer därför hos kunden och denne kan därför ställa högre krav på 

företagen.10 De flesta företag försöker möta denna utveckling och många har idag en hemsida 

på Internet där kunderna och andra intressenter kan få omfattande information om företaget 

samt dess produkter/tjänster etc. Även kommunikation sker mer omfattande på Internet via 
                                                 
5 Hatch, Schultz (2008) s.45 
6 Hatch, Schultz (2008) s.49 
7 Uggla, (2001) sid. 71, 27-28 
8 Grier (2009) s.10 
9 Sophonthummapharn (2008) sid. 35 
10 Gummesson (2002) sid. 133 
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kundtjänst, e-post och dylikt. Detta har medfört att kommunikationen blivit 

kostnadseffektivare för företagen och konsumenten blir allt oftare hänvisad till hemsidan vid 

frågor eller problem.11  

Internet har fått en stor inverkan på kundens kommunikation och informationssökning, därav 

har företagens it-strategi blivit av stor betydelse. 

 

Nästa steg i digitaliseringen av företaget har visat sig vara etablering av hela eller delar av 

försäljningen på Internet och dessa Internetbutiker har blivit ett vanligt komplement till 

fysiska butiker.12 Först ut med e-handel var postorderföretagen vars organisation är väl 

anpassad till distanshandel sedan kom de renodlade näthandlarna. Även stora och 

väletablerade kedjor med fysiska butiker väljer idag i allt större utsträckning att komplettera 

med Internetbutiker. Internethandel underlättar köp och informationssökning för kunden och 

gör det möjligt att handla när det passar i tid och rum. I vissa fall är Internet den enda 

kommunikationskanalen mellan företaget och dess kunder. 

Företag kan idag använda it på olika sätt för att komplettera sina traditionella företags- och 

marknadsföringsstrategier med att förmedla varumärket. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Traditionella klädföretag använder sig av marknadsföringsstrategier för att konkurrera med 

sina konkurrenter och nå sin målgrupp. Dessa strategier ger företaget en position på 

marknaden och bygger företagets varumärke. För att skapa ett starkt varumärke som har 

samma betydelse hos företaget som hos dess kunder är det viktigt att 

marknadsföringsstrategier stämmer överens med varandra. Detta kan annars skada företagets 

varumärke då detta blir diffust av de olika budskapen. 

 

Varumärket blir väldigt viktigt inom klädbranschen då denna är så konkurrensutsatt. De visar 

vilket kundsegment som företaget vill nå och det är utifrån dessa kunder som resten av 

strategierna ska utformas för att på så sätt kunna ge dem argument till att välja det specifika 

klädföretaget framför dess konkurrenter. Ett starkt varumärke ger förutsättningar för 

lönsamhet och det är därför viktigt att detta varumärke förmedlas på ett konsekvent sätt. 

 

                                                 
11 http://blogg.idg.se/onlinestrategi/ 10/5 2009-03-20 
12http://www.idg.se/2.1085/1.100698 2009-03-20 
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It har idag en stor påverkan på klädföretagen, den är idag ett av de mest använda kanalerna för 

kommunikation. Det har lett till att marknaden blivit mer global och gjort att konkurrensen 

blivit hårdare. De flesta klädföretag har valt att implementera it i sin organisation men dessa 

strategier skiljer sig åt. Det är viktigt att strategierna inte skadar det traditionella företagets 

varumärke och det är därför viktigt att valet av it-strategi stödjer den huvudsakliga företags- 

och marknadsföringsstrategin samt kommunicerar varumärket på samma sätt.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilka it-strategier är viktiga för att stödja traditionella klädföretags varumärke och nå 

lönsamhet? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka samvariation mellan traditionella klädföretags it-strategier 

och deras varumärke.    

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att undersöka traditionella klädföretag på den svenska 

marknaden som valt att använda sig av Internet på olika sätt. Vidare kommer företagens 

respektive målgrupper att studeras.  

 

De företag som kommer att undersökas ska ha fysiska butiker där egna varumärken säljs. Viss 

försäljning av externa varumärken kan även förekomma. 

Eftersom att studien ska undersöka de strategiska val som respektive företag har gjort i frågan 

om Internet som komplement kommer undersökningen endast att belysa de it-strategier som 

valts. Alltså kommer deras funktioner på hemsidan att belysas, men det kommer inte att 

läggas någon vikt på direktreklam, ren marknadsföring på Internet, eller hur hemsidor och e-

butiker är utformade. 

 

Vid konsumentundersökningarna avgränsas studien till kundernas uppfattningar om företagen 

och deras egna preferenser. Köpbeteende på Internet kommer inte att vara aktuellt utan 
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undersökningen ska svara på huruvida kunden är låg eller höginvolverad vi köp och därefter 

belysa vilken image som skapas hos kunden vid val av olika it-strategier. 

 

1.6 Definitioner 

För att underlätta för läsarna kommer centrala begrepp att definieras. 

 

Traditionella klädföretag: Klädföretag som har en tradition med fysiska klädbutiker där de 

säljer sina egna varumärken. Andra varumärken kan även de förekomma. 

 

It-strategier: Avser de IT åtgärder i form av funktioner på hemsidan som företaget valt för att 

förmedla sitt varumärke och sina produkter. 

 

Varumärke: Det som företaget använder för att skilja sina egna varor från konkurrenter. Kan 

vara ett namn eller en bild.  

 

Image: Varumärkets betydelse hos kunden 

 

Identitet: Varumärkets betydelse hos företaget 
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2.0 Metod 

Under följande kapitel ges läsaren en inblick i hur uppsatsen har planerats och genomförts. 

2.1 Forskningsstrategier 

Studien kommer att ha ett företagsperspektiv då frågeställningen avser att hjälpa företag.  

För att kunna svara på problemställningen kommer även ett kundperspektiv att lyftas fram.  

 

2.2 Forskningsansats 

Deduktiv ansats innebär att man avleder från det generella till det konkreta medan en induktiv 

ansats innebär att man avleder från det konkreta till det generella.13 

 

Uppsatsen kommer att ha en deduktiv ansatts då teorier kommer att appliceras på insamlat 

data för att kunna svara på problemformuleringen. Valet av ansatts grundas på forskningens 

nivå och problemformulering. Teorierna kommer sedan att användas för att analysera det 

empiriska resultat som framkommer av studien. Avsikten är alltså inte att utveckla en ny teori 

utan att förklara fenomen med befintliga teorier.  

 

2.3 Insamling av data 

Undersökningen kommer att delas in i två faser. Fas ett kommer att bestå av en förstudie i 

form av ett flertal intervjuer med traditionella klädföretag för att på så sätt få en djupare 

förståelse av deras it-strategier samt varumärke. Fas två kommer att bestå av en kvalitativ och 

en kvantitativ undersökning och det är denna fas som ska ligga till grund för resultatet i 

uppsatsen. 

 

Kvalitativ undersökning syftar till att få fram fylliga beskrivningar om fenomen som det 

tidigare inte forskats så mycket kring eller där författarna har begränsad kunskap.14 I denna 

uppsats har författarna valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 

Dessa intervjuer kommer att göras med traditionella klädföretag som använder sig av olika it-

strategier. Den kvalitativa undersökningen skall belysa företagets syn på sin egen identitet. 

                                                 
13Tufte et al (2003) sid. 35 
14Ibid sid. 21  
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Det kommer även att genomföras en kvalitativ intervju med tre kunder till ett av företagen. Då 

företaget är av exklusivt karaktär där kundkretsen är mindre omfattande kommer det vara 

svårt att finna en större kvantitet av respondenter under uppsatsens gång. Därav kan en 

kvalitativ undersökning ge en förståelse för kundernas konsumentbeteende i form av 

involvering och uppfattning om företaget, alltså image.  

 

Kvantitativ undersökning avser att kartlägga ett fenomens utbredning, det vill säga dess 

kvantitet.15 En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning kommer att 

genomföras med kunder från två av modeföretagen. Undersökningen skall kartlägga 

konsumentbeteende i frågan om deras grad av involvering samt image av respektive företag. 

 

2.3.1 Genomförande av företagsundersökning 

Undersökningen av företagen kommer dels att bestå av en analys av de olika företagens 

hemsidor. Analysen kommer att vara den huvudsakliga undersökningen och skall genomföras 

för att finna vilka it-strategier företagen använder sig av. Detta skall kompletteras med 

kvalitativa djupintervjuer med anställda från varje företag. Den kvalitativa undersökningen 

ska ge en djupare förståelse för företagens affärsidé och hur de ser på sitt eget varumärke. I 

första hand önskar författarna att genomföra intervjuer på plats men i de fall där företaget har 

sitt kontor beläget i en annan stad kan dessa ske via telefon. Frågorna ska utformas utifrån den 

teoretiska referensramen som kommer att redovisas i det teoretiska kapitlet. Detta för att 

kunna applicera de valda teorierna på företagens önskade identitet och kundens uppfattade 

image. Detta innebär att de kvalitativa intervjuerna genomförs när teorikapitlet är 

färdigskrivet.  

 

2.3.2 Genomförande av kundundersökning 

Den kvantitativa undersökningen ska kartlägga konsumenters involveringsgrad samt 

varumärkets image. Undersökningen genomförs i form av en enkät där frågorna är utformade 

med både fasta och öppna svar. De fasta svaren har valts för de frågor där alternativen inte 

varit alltför många eller där det inte finns risk för att styra respondenternas svar. De frågor där 

öppna svar valts är av den karaktär där det finns många alternativ eller där författarna inte vill 

styra respondenternas svar så att resultatet påverkas för mycket. Vid frågor om varumärkets 

                                                 
15Tufte et al (2003) sid. 21 
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betydelse och associationer kommer en GAP-analys att göras mellan svaren från företaget och 

svaren från kunderna.  

 

Enkäten kommer att delas ut i närheten av de valda företagens butiker för att på så sätt få tag 

på deras kunder. För att säkerställa att frågorna är lätta att förstå samt minimera risken för 

misstolkningar ska en testundersökning genomföras. Denna kommer att ligga som en enkät på 

Internet och resultatet av denna kommer inte att användas i undersökningen. Författarna vill 

med denna förundersökning kontrollera hur frågorna är ställda och hur respondenterna 

uppfattar dem. 

 

De djupintervjuer som kommer att genomföras med kunder till det exklusiva företaget har för 

avsikt att mäta involvering och image. Val av kvalitativ undersökning var på grund av den 

begränsade kundkretsen. Resultatet från dessa ska analyseras utifrån det kvantitativa resultatet 

från enkätundersökningen.   

  

2.4 Urval 

Vid val av undersökningsobjekt för företagsundersökningen ämnar författarna intervjua tre 

företag som skiljer sig åt i frågan om val av it-strategier och segmentering. Krav som ställs är 

att företagen från början endast haft fysiska butiker för att sedan göra val i frågan om Internets 

betydelse. Företagen kommer att vara anonyma genom hela studien. En analys av företagets 

hemsida kommer att göras för att sedan kompletteras med en intervju. 

Företag A: Stora volymer och lågprisklass, har valt att komplettera sina fysiska butiker med 

en e-butik. 

Företag B: Medelvolymer och medelprisklass, Har ingen butik på Internet men en 

medlemssida med inloggningsfunktion. 

Företag C: Små volymer och högprisklass, har endast kortfattad information om företaget och 

dess butik/butiker på sin hemsida.  

 

I den kvantitativa enkätundersökningen kommer ett strategiskt bekvämlighetsurval på mellan 

30-40 kunder att väljas hos företag A och B. Utdelning av enkäter kommer att ske utanför 

respektive företags butik, detta för att nå de kunder som handlar hos företagen. 

En intervju kommer att genomföras med tre kunder till företag C. Vid val av respondenter till 

intervjuerna kommer ett bekvämlighetsurval att ske.  
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2.5 Bortfall 

I den kvalitativa undersökningen med företagen finns risk för bortfall om företagen inte vill 

medverka i undersökningen. Det finns även risk för bortfall om företagen inte vill svara på en 

specifik fråga eller om det i efterhand upptäcks att frågan var felformulerad. Vid bortfall i 

undersökning av företagen kommer detta att kompletteras med hjälp av sekundär data. 

 

I den kvantitativa enkätundersökningen finns risk för bortfall i form av obesvarade frågor eller 

ej tillbaka lämnade enkäter. Om ett större bortfall än 15 % infaller på enkätundersökningen 

kommer en bortfallsanalys att genomföras. 

 

2.6 Validitet 

Validitet rör datas relevans och man skiljer på olika former av validitet. Begreppsvaliditet rör 

relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas och konkret data.16 Den inre 

validiteten rör huruvida det är möjligt att påvisa orsakssamband vid ett påvisat samband 

mellan två variabler.17 Yttre validitet rör generaliseringen mellan population och urval där 

frågan om urvalet är representativ för populationen måste ställas.18 

 

För att höja begreppsvaliditeten har författarna sökt att finna fenomen i verkligheten som 

ligger till grund för de teorier som använts. Utifrån teorierna har faktorer tagits fram som ska 

ligga till grund för vilka data som ska samlas in. Kopplingen mellan de generella fenomenen 

som ska undersökas i studien och konkret data har stärkts genom att använda de teorier som 

kan förklara fenomenen. Den inre validiteten ska stärkas genom att endast mäta de faktorer 

som härletts ur fenomenen med hjälp av teorierna. Urvalet som gjorts är förhållandevis litet 

till populationens storlek och detta kan ha en stor påverkan på den yttre validiteten.  

 

2.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten rör datas tillförlitlighet och det finns olika sätt att testa denna.19 Ett försök till 

att höja reliabiliteten hos data som ska ligga till grund för forskningen kommer författarna a

utforma sådana frågor som inte går att missförstå eller frågor som en respondent kan känna 

tt 

                                                 
16Tufte et al (2003) sid. 47 
17 Ibid sid. 192 
18 Ibid sid. 240 
19 Ibid sid. 28 
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obehag att svara på. För att kontrollera detta kommer testpersoner svara på intervjufrågor och 

enkät och därefter kommentera fel i dessa som sedan revideras tills risken för missförstånd 

eller obehag minimerats.  

 

Vid användning av sekundärdata finns risk för att reliabiliteten skadas. Detta då 

undersökningen som data har hämtats från mäter ett annat fenomen. Författarna ska därför 

noga välja ut det sekundärdata som avser att användas. Detta ska göras genom att läsa igenom 

hela undersökningar för att kunna få en bild över hur den har gjorts och dess tillförlitlighet. 

Dock är författarna medvetna om risken med att använda sekundärdata och därför ska 

primärdata föredras i så stor utsträckning som möjligt. 

 

2.8 Generaliserbarhet och överförbarhet 

Överförbarhet visar i vilken utsträckning resultatet kommer att ge mening, utöver denna 

undersökning.20 Med hänsyn till forskarnivån kommer ingen djupare diskussion om 

överförbarhet eller generaliserbarhet finnas då den är begränsad. Författarna avser endast att 

undersöka ett fenomen med ett strategiskt bekvämlighetsurval och därav kommer endast 

slutsatser om dessa konkreta företag och tendenser att kunna dras.  

 

2.9 Källkritik 

Vid val av källor har stor vikt lagts på trovärdigheten hos källan. Författarna har även sökt 

grundkällan till alla teorier och påståenden och i de fall där dessa går att nå är det grundkällan 

som studien är baserad på. Dock är många teorier utvecklade med tiden och i de fall där 

senare versioner varit mer användbara har dessa valts. 

 

 

                                                 
20Tufte et al (2003) sid. 125 
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3.0 Teori 

Under teorikapitlet kommer de teorier som undersökning ska byggas på att belysas. Kapitlet 

börjar med redovisning av det teoretiska perspektivet som valts, därefter följer en redovisning 

av teorier som sedan mynnar ut i den teoretiska syntesen och referensramen som 

undersökningen bygger på. 

 

Denna uppsats ska svara på problemfrågan: Vilka it-strategier är viktiga för att stödja 

traditionella klädföretags generella marknadsföringsstrategier? 

 

Varumärke

Kund-
segment 

Företag 

It-
strategi 

Marknadsförings-
strategi 

Utveckling 

Utbyte 

 
Bild: Modell över uppsatsen, Egen 

Denna modell ger en överblick av uppsatsens utgångspunkt Företagen väljer en it-strategi som 

ska komplimentera de traditionella marknadsföringsstrategierna och förmedla varumärket. 

Dessa olika val leder till olika följder i utbytet med kunden. Utbytet är ett resultat av de 

marknadsföringsstrategier som företaget valt och dessa ska utgå ifrån var och vad företaget 

vill vara, varumärkets identitet. Beroende på vilka it-strategier som företaget väljer gör det en 

down-market stretch, up-market stretch eller väljer att stanna kvar i sin position. I de fall där 

kunden får vara en del av skapandet sker en utveckling.  
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3.1 Teoretiskt Perspektiv 

Inom marknadsföring finns det två teoretiska perspektiv, transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföring har som mål att skapa ett utbyte med 

kunden medan relationsmarknadsföring strävar efter att skapa en utveckling, tillsammans med 

kunden.21  

 

Denna uppsats kommer att studera de traditionella klädföretagens val av it-strategi och hur 

dessa stämmer överens med företagets varumärke. Varumärket byggs med hjälp av 

marknadsföringsstrategier som ger företaget en position på marknaden och konsumenten 

argument till att välja företagets butik och varor framför konkurrenter. Varumärket och 

strategierna ska alltså skapa förutsättningar för utbyte mellan företaget och kunden och därför 

kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att vara transaktionsmarknadsföring. Dock kommer 

en teori inom relationsmarknadsföring att användas, involveringsteorin. Detta för att 

undersöka huruvida olika kundsegment är höginvolverade i klädköp eller inte.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsen syftar till att undersöka samvariation mellan traditionella klädföretags it-strategier 

och deras varumärke. För att en samvariation ska uppstå är det viktigt att företagets 

varumärke förmedlas på rätt sätt via it-strategierna. Det är alltså inte möjligt att välja en it-

strategi som förmedlar ett annat varumärke än det som förmedlas via de traditionella 

marknadsföringsstrategierna.  

 

De traditionella marknadsföringsstrategierna bygger på en kombination av den så kallade 

marknadsmixen som består av de 4:pna; pris, plats, produkt, påverkan. Marknadsmixen har 

för avsikt att nå och skapa utbyte med företagets kundsegment och att bygga upp företagets 

varumärke. 

 

Marknadsmixen påverkar i sin tur företagets position på marknaden och därmed hur det 

uppfattas av konsumenterna, dvs. varumärkets image. För att ha ett starkt varumärke krävs att 

företagets syn på sig själv och hur konsumenten ser på företaget stämmer överens. En stark 

koppling mellan varumärkets identitet och image.  

                                                 
21Gummesson (2002) sid. 31-32 
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Imagen som kunder har av de olika företagen förklarar varför kunden kan vara beredd att 

betala mycket mer för samma produkt med ett annat varumärke. Detta kan innebära att 

kunden är höginvolverad till klädköpet eller till ett specifikt varumärke. Graden av 

involvering hos konsumenter är av betydelse för företagen då en höginvolverad kund oftast 

inte är lika priskänslig som en låginvolverad kund. Den höginvolverade kunden är även en 

förutsättning om företaget ämnar skapa utbyte med sina kunder. 

 

Valet av it-strategi syftar till att positionera sig på olika sätt. Antingen vill företaget nå en hög 

volym, sälja till så många som möjligt, eller så vill företaget nå kvantitet hos en specifik 

målgrupp, att ”nischa” sig. Detta bygger på teorin om down-market och up-market stretch.  

 

Teoriområde 1: Marknadsmixen 

Teoriområde 2: Varumärke 

Teoriområde 3: Involvering 

Teoriområde 4: Line stretch 

 

3.2.1 Marknadsmixen 

Teorin om marknadsmixen är den mest förekommande teorin inom marknadsföringen och den 

finns beskriven i många skolböcker med lika många varianter.22 Den traditionella 

marknadsmixen består av de 4:pna, pris, plats, produkt och påverkan. Under respektive grupp 

finns de olika kanaler och faktorer som tillsammans bildar marknadsmixen. Enligt teorin så är 

marknadsföringens uppgift att kombinera dessa så att rätt produkt når rätt konsument.23 

Egentligen kan man se marknadsmixen som en lista med variabler som kan kombineras på 

olika sätt vid skapande av en marknadsföringsstrategi.24 

Informationssökning VarumärkeMarknadsmixSegmentering 
Affärsidé 

 Bild: Modell över skapande av marknadsföringsstrategi och varumärke, Egen 

                                                 
22Grönsros (1997) sid. 322 
23Kotler (2006) sid. 19 
24Grönros (1997) sid. 322 
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För att kunna sätta samman en väl fungerande marknadsmix måste den tänkta positionen och 

segmentet vara klar. Den ska fungera som ett riktmärke när strategierna sätt samman till en 

marknadsföringsplan. Att göra en mix utan att ha detta riktmärke är som att försöka lägga ett 

pussel utan en bild att gå efter.25 Riktmärket som marknadsstrategierna ska utgå ifrån är 

företagets affärsidé och det segment som man valt att rikta produkten/tjänsten till. Att 

segmentera marknaden är det första och det viktigaste steget vid upprättande av en 

marknadsföringsstrategi.26 För att kunna göra denna segmentering krävs information om 

marknaden och vilka kunder som finns på den. När sedan segmenten är valda utformas 

marknadsföringsmixen/strategierna utifrån dessa och i och med det bildas företagets 

varumärke. 

 

Alla människor köper kläder i större eller mindre skala. Detta innebär att det finns många 

olika segment för ett klädföretag att rikta in sig mot. De olika segmenten efterfrågar olika 

produkter/tjänster och marknadsmixen kommer att se olika ut beroende på vilket segment som 

företaget väljer. 

 

Pris: Inom klädbranschen finns alltifrån billiga till dyra produkter. Dessa produkter riktar sig 

oftast till olika kundsegment beroende på dess betalningsförmåga. Butiker med lägre priser 

lockar ofta kunder med just priset. Det omvända kan också fungera, att öka priset på en vara 

kan i vissa fall få den att ses som mer exklusiv eller ha en högre kvalité. Betalning sker oftast 

direkt vid köptillfället men vid köp över Internet eller vid postorder är det vanligt med en 

kredittid. Vissa butiker har även medlemskort som kan användas som ett betalkort med 

kreditfunktioner.  

 

Plats: Klädbutiker är ofta placerade för att möta rätt typ av kunder. Det finns områden i de 

olika stadsdelarna som ses som mer eller mindre exklusiva och det är efter dessa som 

butikerna kan placera sig för att nå rätt kundsegment. Postorder har länge används för att nå 

de kunder som inte har möjlighet att själv ta sig till butiken och det finns även de klädföretag 

som enbart använt sig av postorder. E-butiker är en utveckling av dessa och där har även de 

butiker som inte använt postorder tidigare valt att komplettera sina fysiska butiker med e-

butiker för att nå ut till fler kunder. Det är inte bara försäljning som kan läggas ut på nätet 

                                                 
25Brooksbank (1994) sid. 14 
26 McCann (1974) sid 399 
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utan även ren företags eller produktinformation för att på så sätt komma närmare kunden med 

denna.  

 

Produkt: Klädesplagg varierar enormt i utseende och färg. Detta ger stora möjligheter att 

anpassa produkten efter de segment som företaget vill sälja till. Inom branschen finns även 

trender som många företag försöker följa. Olika årstider ger även det möjlighet till variation 

då olika kläder lämpar sig för olika temperaturer och väder. 

 

Påverkan: Denna kategori handlar till stor del om hur företaget går till väga för att övertyga 

kunden om att denna ska välja det egna företaget och produkter framför konkurrenter. Detta 

kan göras genom reklam, pr, annonser, erbjudanden osv. Detta ger i sin tur kunden en syn på 

vad företaget är och vill vara. Internet är det senaste tillskottet till kanaler att förmedla 

påverkan igenom. Information färdas snabbt och det finns även ekonomiska fördelar då det är 

relativt billigt att använda sig av Internet i förhållande till andra kanaler, såsom TV och radio. 

För att inte skapa förvirring och ett otydligt varumärke är det viktigt att samma budskap sänds 

genom alla kanaler. Vid val av it-strategi är det därför viktigt att samma budskap förmedlas 

och styrks av den valda strategin. Budskapet som förmedlas är i form av en enkelriktad 

kommunikation där företaget kommunicerar till kunden som är mottagare av budskapet.  

 

Företagens val av marknadsmix ger dem en positionering och ett varumärke. Teorin ligger 

således till grund för teorier om varumärke och Line stretch. Positioneringen till följd av 

mixen ger företaget dess varumärke och för att kunna kartlägga varumärket ska därför 

företagets positionering undersökas.   

 

3.2.2 Varumärkets identitet och image  

Man skiljer på ett varumärkes ”identitet” och ”image”. Identiteten är det som företaget vill 

sända ut. Alltså det som företaget vill vara. Image är den betydelse som varumärket har hos 

kunden.27 

                                                 
27 Nandan, (2005) sid. 265-266 
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Image Identitet Varumärke Företag Kund 

Bild: Varumärket identitet och image, Egen 

 

Om ett företag inte lyckas förmedla sitt varumärke på så sätt att dess identitet och image 

stämmer överens så får företaget stora problem att konkurrera. Det är därför viktigt för företag 

att välja sig av rätt strategier när de ska positionera sitt varumärke och då hela företaget kan 

påverka varumärket är det viktigt att allt som sägs och allt som görs har en stark koppling till 

den egna identiteten.28 Skulle förväntningarna som kunden har innan ett köp inte stämma 

överens med upplevelsen kan detta skada varumärkets värde och därför måste klädföretag ta i 

beaktande att kunder som besöker butiken får en uppfattning om varumärket i allt som sägs 

och allt som görs. Detta inte enbart i butiken utan även i allt annat som kommuniceras och 

som kan kopplas till företaget och varumärket.29  

Bild: Överensstämmelse mellan förväntningar och upplevelse, Egen 

Förväntat 
värde 

Upplevt värde 

Kund 

 

Eftersom att det finns många segment inom klädbranschen finns det även många olika 

positioneringar för ett varumärke. Detta är viktigt att ta i beaktande när en strategi ska 

utformas. Identifiering av målgrupp är första steget och därefter måste målgruppens 

värderingar och tycke utvärderas för att på så sätt kunna förmedla ett varumärke som tilltalar 

dem. Varumärket är alltså något som kopplas till marknaden och kundsegmentet. 30 

 

Genom att göra stora delar av företaget synligt på Internet visar företaget att de vill nå så 

många som möjligt. De vill vara globala och nå ut till så många som möjligt. I de fall där 
                                                 
28 Nandan, (2005) sid. 268 
29 Carpenter et al (2005) sid 44 
30 Ibid. sid. 44 

 21



företaget enbart har en medlemslogin på sidan manar man kunden till att gå till butiken men 

även att bli medlem för att få ta del av mer information eller erbjudanden.  

 

När företag nyttjar mindre omfattande it-strategier, har en hemsida med begränsad 

information, vill de nå ut till en liten målgrupp som är beredd att lägga ner tid på att ta sig till 

butiken. Alla dessa it-strategier kräver att företaget har en stark uppfattning om sin egen 

identitet och väljer den strategi som förmedlar samma identitet, så att varumärket inte 

försvagas. 

 

Teorin ska förklara påverkan på företagets image, dvs. kundens syn på varumärket. Den ska 

kartlägga styrkan i företagens varumärke genom överensstämmelsen mellan identitet och 

image. Detta kommer att ge en utgångspunkt för vilken it-strategi som på bästa sätt kan 

kommunicera samma varumärke. Varumärket kommer endast att analyseras utifrån hur 

företaget och kunden ser på det, dvs. deras påverkande roll. Processen bakom eller hur 

företaget har arbetat fram sitt varumärke kommer inte att behandlas. 

 

3.2.3 Involveringsteorin 

Vid val av marknadsföringsstrategi, positionering och varumärke så är kundens 

involveringsgrad av betydelse. När en låginvolverad kund genomför ett köp förekommer inte 

mycket informationssökande eller något övervägande på andra alternativ då kunden inte 

upplever någon större risk vid fel val av en produkt.31 En höginvolverad kund är 

informationssökande och avsätter betänketid innan han genomför ett köp, då det för kunden 

finns risker vid ett felköp. Lojalitet till ett visst varumärke innebär en lyckad höginvolvering. 

Ofta är kunder mer involverade till kostsamma produkter som bil och hus.32 

 

Inom klädbranschen kan en kund vara höginvolverad till själva klädköpet men låginvolverad 

till varumärken och vice versa. Detta kan förklaras med att kläder både kan ses som objekt 

och ett beteende. Vissa ser kläder som något nödvändigt att ta på sig, några som ett sätt att 

förvekliga sig själv medan andra får en relation till ett visst märke som de identifierar sig med. 

Vid val av segment och strategier är detta viktigt att ta i beaktande. Det finns även studier som 

                                                 
31 Fill (2002) sid. 105 
32 Ibid. sid. 103 

 22



visat att involvering till ett varumärke kan kopplas till ålder vilket innebär att kundens 

involvering till kläder och varumärken kan förändras över tiden.33 

 

Vid köp från en e-butik finns all information tillgänglig och kunden behöver inte spendera tid 

för att söka efter info om produkter eller om företaget. Dessa företag gör informationen så 

pass lättillgänglig för att kunna nå så många konsumenter som det går utan att det ska ta för 

lång tid innan ett köp sker. Dessa kunder är alltså låginvolverade i köpet. Att endast ha en 

mindre del information om företaget på en hemsida gör att kunden måste vara aktiv och själv 

söka information om produkterna genom att besöka butiken eller kontakta företaget med 

eventuella frågor. Detta kräver en höginvolverad kund som är beredd att lägga ner tid på att 

leta information.  

 

Involveringsteorin ska förklara huruvida de olika klädföretagens kunder är hög eller 

låginvolverade i klädköpen. Detta kan vara av betydelse för vilka strategier som företaget ska 

välja. Målgruppens involvering är alltså viktig att ta i beaktande vid val av it-strategi. 

 

3.2.4 Line Stretch 

Varje företags produktlinje täcker en del av den totala marknaden. Företag kan välja att 

förändra sig och göra antingen en down-market stretch för att nå ett större antal kunder och 

öka volymen eller att göra en up-market stretch för att nå en speciell nisch. Det finns även 

möjlighet att kombinera dessa båda och i detta fall behövs oftast flera olika varumärken för att 

kunna täcka in marknaden.34 

 

 

                                                 
33 Vieira (2009) sid. 521 
34 Kotler (2005) sid. 384 
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Traditionella 
företag 

Sälja kläder på 
Internet 

Kompletterat med 
medlemsfunktioner på 
Internet 

Nischad butik som endast 
finns i fysisk form. En 
hemsida kan finnas men är 
endast till för information 

 
Bild: Egen modell över it-strategier 

 

Vid val av it-strategi kan traditionella företag välja tre olika steg. En down-market stretch 

innebär att företaget väljer att sälja hela eller delar av sitt sortiment på Internet. I detta fall når 

företaget en stor mängd kunder och denna strategi väljs för att öka försäljningsvolymen.  

 

En up-market stretch gör de företag som vill ha kvar försäljningen i sina fysiska butiker och 

använder endast it i form av en hemsida där kunder kan få tag på information om företag. 

Dessa företag väljer denna strategi för att nischa sig och på så sätt nå en speciell kundgrupp 

för att kunna öka sin försäljning till dessa. Den tredje strategin som företagen kan välja är när 

försäljningen ligger kvar i fysiska butiker och hemsidan fungerar som en medlemssida där 

företagets medlemskunder kan logga in och ta del av mer information än de som inte är 

medlemmar.  

 

Teorin ska kartlägga vilka it-strategier som respektive klädföretag bör välja för att den ska 

stämma överens med företagets traditionella marknadsföringsstrategier och nå sitt 

kundsegment utan att varumärket blir skadat.  
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3.3 Teoretisk syntes 

För att kunna svara på problemformuleringen; Vilka it-strategier är viktiga för att stödja 

traditionella klädföretags varumärke och nå lönsamhet? har en syntes skapats. Teorierna som 

redovisats ovan skapar tillsammans en modell för hur valet av it-strategier kan gå till. 

 

Olika strategival syftar till att antingen skapa ett utbyte, transaktionsmarknadsföring, eller att 

leda till utveckling, relationsmarknadsföring. I en komplex företagsvärld går det dock inte att 

säga att det ena är bättre än det andra. Olika förhållanden kräver olika strategier.35 

 

3.3.1 Utbyte 

Strategierna skall underlätta för att ett utbyte skall ske. På Internet är detta utbyte i form av 

information som skickas digital mellan olika datorer. Informationen är digital. ettor och 

nollor, vare sig det handlar om pengar eller beställningar som skall sändas. Internet är ett 

utmärkt hjälpmedel vid utbytesfasen då det är lätt att nå många på kort tid och med få 

resurser. Dessa strategier förutsätter att kunderna är låginvolverade till produkten och väljer 

leverantör efter faktorer som pris och tillgänglighet. Så länge som företaget lyckas nå kunder 

och erbjuda varor som fyller dessa faktorer så kommer kunderna att fortsätta att handla och 

företaget kan överleva. 

 

3.3.2 Utveckling 

Strategierna är utformade för att främja utveckling tillsammans med kunden. De ska tillåta 

interaktion med kunden, då kunden är en viktig del i utvecklingsarbetet. På Internet finns 

många möjligheter till kundkontakt eftersom att frågor och svar kan färdas snabbt. Däremot 

försvinner den mänskliga kontakten och det är svårt att observera en kund när denne är inne 

på e-handelsbutiken, annat än vilka sidor som besöks och vilka varor som köps. Beteende, så 

som ansiktsuttryck och åsikter, är svåra att komma åt utan att det krävs ett personligt möte. 

 

Ett utvecklingsarbete tillsammans med befintliga kunder är en förutsättning för att skapa 

relation till sina kunder. Med hjälp av dessa befintliga kunder kan företaget skapa 

erbjudanden som kunden är beredd att köpa. Om kunden då upplever ett mervärde i dessa 

erbjudanden blir denne inte lika styrd av faktorer som pris, utan värdet ligger i faktorer som är 
                                                 
35 Nordman (1995) sid. 78 
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svåra att skapa för konkurrenterna. Desto starkare mervärde och desto högre involvering hos 

kunden så skapas bättre förutsättning för ett mer långsiktigt utbyte. Kunden blir lojal i sitt 

köpbeteende och detta kan i sin tur ge långsiktig överlevnad. För att detta utvecklingsarbete 

ska kunna ske måste en interaktion med personlig kundkontakt inträffa. Detta är inte möjligt i 

en digital värld utan det krävs ett möte i en fysisk butik. 

 

 

Lågpris 

Mellanpris 

Exklusiv 

1 2 3 

LÖNSAMHET 

Beslut om 
it-strategi 

Kunder 

Informationssökning 

Priskänslighet 

Affärsidé 

Marknadsmix 

Varumärke 

Låginvolvering 

Höginvolvering Utveckling 

Utbyte 

Företag 

.Bild: Egen modell; syntes
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Ett traditionellt klädföretag kan idag välja tre olika it-strategier. 

• Strategi 1: Säljer hela eller delar av sortimentet på en e-butik för att nå så många 

kunder som möjligt. Involveringsgraden hos kunderna är låg och företaget positionerar 

sig som lågpris. 

• Strategi 2: Fysiska butiker där försäljningen äger rum. Hemsidan används som ett 

komplement där medlemmar kan logga in och ta del av info mm som enbart är till för 

dessa. Däremot måste kunden ta sig till butiken för att kunna handla. Kunderna kan 

vara låg eller höginvolverade beroende på vad deras medlemskap grundas på. 

Företaget positioneras som ett medelprisföretag. 

• Strategi 3: Verksamheten finns endast i de fysiska butikerna, hemsida kan förekomma 

men enbart för kortfattad information. Kunderna är höginvolverade i klädköpet och 

företaget positioneras som exklusivt. 

 

3.4 Teoretisk referensram 

Uppsatsen syftar till att undersöka samvariation mellan traditionella klädföretags it-strategier 

och deras varumärke, för att på så sätt kunna svara på vilka it-strategier som är viktiga för att 

stödja traditionella klädföretags varumärke och nå lönsamhet.  

 

Undersökningen ska belysa och mäta följande faktorer och variabler: 
Teorier Faktorer Variabler 

   

Marknadsmixen Positionering/identitet Pris 

  Plats 

  Produkt 

  Påverkan 

      

Varumärke Kunduppfattning Överensstämmelse; Identitet - Image 

  Värde Överensstämmelse; förväntat värde - upplevt värde 

      

Involveringsteori Involvering Informationssökning 

    Priskänslighet 

      

Line stretch It-strategi Funktioner på hemsidan 

   

 

 



Positioneringen bygger på den marknadsmix som företaget val att använda. Mixen består av 

pris, plats, produkt och påverkan. Denna mix ska undersökas hos företagen för att kunna 

kartlägga deras positionering och önskad identitet. 

 

Varumärkets värde och betydelse är viktigt att ha i beräkning när it-strategi ska väljas. 

Huruvida företaget valt rätt strategi för att nå konsumenterna mäts på hur varumärket upplevs. 

Överensstämmelse mellan identitet, hur företaget vill vara, och företagets image, så som 

kunderna uppfattar företaget. Även själva värdet av varumärket ska mätas; det förväntade 

värdet och det upplevda värdet utifrån kunden. 

 

Konsumenternas involveringsgrad mäts efter deras informationssökning och priskänslighet. 

Vid en hög informationssökning och låg priskänslighet är konsumenten höginvolverad.  

Där konsumenten har en låg informationssökning och en hög priskänslighet är denne 

låginvolverad. Hög informationssökning innebär att respondenten söker information i butik 

och genom vänner. Låg informationssökning innebär att respondenten söker information på 

Internet eller söker inte information alls. 

 

Företagens it-strategi definieras utifrån de funktioner som finns på hemsidan. Det företag som 

säljer hela eller delar av sitt sortiment på internet använder sig av strategi nr 1. Företaget som 

använder Internet för information och extrafunktion till medlemmar använder strategi nr 2. 

Strategi nr 3 använder det företag som endast har en hemsida med kortfattad företags- och 

produktinformation men själva kundkontakten sker i de fysiska butikerna. Även 

produktionsvolymer och prisklass kommer att avgöra vilken positionering som företaget har. 

Stora volymer och låga priser avser en positionering som lågprisföretag, down-market stretch. 

Mindre volymer med högre priser avser företag med positionering som exklusiv, en up-

market stretch. Medel volym och medelprisklass avser företag med positionering som ett non-

market stretch. 

 

 



4.0 Empiri 

Under följande kapitel kommer resultaten från de empiriska studierna att redovisas.  

4.1 Resultat 

Analys av företagens respektive hemsidor genomfördes. Denna analys svarar på vilken it-strategi som 

företagen använder sig. Stora delar av företagets marknadsmix fanns även den beskriven på respektive 

hemsida. För att komplettera analysen har två intervjuer genomförts, Företag A och Företag B. Intervjun 

med Företag C blev ett bortfall och detta kompletterades istället med sekundär data bestående av 

tidigare intervju med en butikschef inom företaget. Nedan följer en sammanställning av resultatet från 

analysen och intervjuerna. Vid redovisning av kundundersökning kommer signifikansprövningar att 

göras för att kunna påvisa resultatet som statistiskt signifikant och använda som underlag till analys och 

slutsatser. 

 

Företagen som intervjuades i denna studie har önskat om att få vara anonyma. Detta har respekterats och 

den publicerade uppsatsen kommer därför inte att innehålla några företagsnamn, personnamn eller 

liknande som kan härledas till respektive företag. Denna information kommer endast att finnas 

tillgänglig för opponenter, handledare och examinatorer. 

 

4.1.1 Företag A 

Intervjun genomfördes den 5 maj via telefon med ansvarig för e-butiken. Kundundersökningen 

genomfördes den 7 maj utanför en av företagets butiker i centrala Stockholm. 

 

4.1.1.1 Intervju och analys av Företag A 

Företag As, fortsättningsvis nämnt som FA, it-strategier består av en hemsida med en tillhörande e-

butik. Företaget har från början endast haft fysiska butiker men har valt att komplettera dessa med en e-

butik. Detta var ett sätt att nå de som inte har möjlighet att ta sig till en fysisk butik eller bor i de delar 

av landet där dessa inte finns. FA ser sin e-butik som ett komplement till de fysiska butikerna för att nå 

fler kunder. Syftet med e-butiken är att den ska innehålla de senaste kollektionerna och uppdateras 

snabbare än de fysiska butikerna.  
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FA nämner att deras målgrupp är ”alla kvinnor som gillar mode” och de argument man ger denna 

målgrupp till att välja FA framför dess konkurrenter är att man erbjuder mycket mode för lite pengar 

med nyheter varje vecka. Detta argument anser FA att man lever upp till genom att hela tiden arbeta för 

att hålla låga priser samt att uppdatera sina kollektioner. 

 

4.1.1.2 Kundundersökning 

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som delades ut till kunder utanför en av FAs 

butiker. Fullständigt resultat redovisas i bilaga. Nedan följer ett urval av resultaten. 

 

Ålder 

Sammanlagt svarade 35 personer i åldrarna 13-30 på enkäten rörande FA.  

Fördelningen i ålder var enligt följande: 
Ålder 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Antal 1 0 3 5 3 1 3 0 1 4 6 4 2 0 0 0 0 2

 

 

Involveringsgrad 

Informationssökning 

Var någonstans söker du information om ett klädesplagg? 

  

  Antal svar: 48st, Annat: Vänner 

Flera av respondenterna som söker information på Internet söker även i butik eller genom vänner därav 

det höga antalet svar. 

 

Priskänslighet vid val av plagg 

Hur avgörande är pris för dig vid ett köp av ett klädesplagg? 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 

 

 

Stora delar av respondenterna var priskänsliga vid val av klädesplagg. (Nivå 4-5) 

 

Nivå 1 2 3 4 5 Bortfall 
Svar 0 4 15 11 4 1 

Svar På internet I butik Söker inte Annat 
Antal 16 26 3 3
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Priskänslighet vid val av butik  

Hur avgörande är pris för dig vid val av butik? 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 

 Nivå 1 2 3 4 5 
Svar 1 4 15 12 3  

Närmare 40%  av respondenterna var priskänsliga vid val av klädbutik. (Nivå 4-5) 

 

Av de respondenter som söker information i butik, 26 st, var 4 st som ej är priskänsliga vid val av plagg. 

Av de 4 var det 2 som i sin tur inte är priskänsliga vid val av butik. Det var alltså bara två respondenter 

av företag As kunder som är höginvolverade till klädköp.  

 

Varumärke 

Överensstämmelse mellan identitet och image 

Identitet: Mycket mode för lite pengar, nyheter varje vecka, enkla basplagg i många färger. 

 

Respondenterna fick svara på frågan; Vad associerar du med FA? Svaren har sedan jämförts med FAs 

identitet. Det var 25 fall där dessa stämmer överens av totalt 35. 

Ja Nej Bortfall 
25 8 1 

 
 
Förväntat värde – upplevt värde 

Vid frågan om det upplevda värdet av produkten och det som kunden förväntat sig stämde överens 

så svarade alla respondenter ja, utom ett bortfall. 

Ja Nej Bortfall 
34 0 1 

 
 

Användningen av it-strategin 

Vid frågan om respondenten någonsin handlat i FAs e-butik svarade endast två ”ja”. 

Ja Nej Bortfall 
2 33 0 

 

4.1.2 Företag B, 

Intervju genomfördes 18 maj med marknadsansvarige. Enkätundersökningen genomfördes 7 maj utanför 

en av företagets butiker i centrala Stockholm. 
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4.1.2.1 Intervju och analys av Företag B 
 
Företag B, fortsättningsvis nämnt som FB, har endast fysiska butiker, deras it-strategier består av en 

hemsida med en inloggningsfunktion där medlemmar kan logga in, men ingen e-butik finns i dagsläget. 

FBs primära målgrupp är män och kvinnor i åldrarna 20-40 år. För att nå sin målgrupp erbjuder FB 

hållbart mode där framförallt kvalitén på deras sortiment lyfts fram. Detta förmedlas genom 

marknadsföringen, kvalitetskontroller och val av varumärken. I butikerna finns både företagets egna 

varumärken och varumärken som man köpt in. 

 

FBs identitet står för ”Sveriges ledande modekedja med passion för varumärken” och detta förmedlas 

genom att till ”män och kvinnor med intresse för mode ständigt erbjuda varumärken med hög modegrad 

i attraktiva butiker”. Hos FB skall kunden bli mer än bara nöjd, genom att motsvara eller överträffa 

kundens förväntningar på service och kläder. 

 

4.1.2.2 Kundundersökning 

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som delades ut till kunder utanför en av FBs 

butiker. Fullständigt resultat redovisas i bilaga. Nedan följer ett urval av resultaten. 

 

Ålder 

Sammanlagt svarade 39 personer på enkäten i åldrarna 20-33 på enkäten rörande FB.  

Fördelningen i ålder var enligt följande: (Varav ett bortfall) 

Ålder 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Antal 1 1 2 2 11 7 4 1 3 2 1 1 1 1 
 

Involveringsgrad 

Informationssökning 

Var någonstans söker du information om ett klädesplagg? 

  

  Antal svar: 53st Annat: Vänner 
Svar På internet I butik Söker inte Annat 
Antal 19 23 9 2

Flera av respondenterna som söker information på Internet söker även i butik eller genom vänner därav 

det höga antalet svar. 

 

 32



Priskänslighet vid val av plagg 

Hur avgörande är pris för dig vid ett köp av ett klädesplagg? 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 

 

 

Majoriteten av respondenterna var priskänsliga vid val av klädesplagg. (Nivå 4-5) 

 

Priskänslighet vid val av butik  

Hur avgörande är pris för dig vid val av butik? 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 

 

 

Respondenterna var utspridda, närmare 40% var  priskänsliga vid val av klädbutik. (Nivå 4-5) 

 

Av de respondenter som söker information i butik, 23st, var enbart 4 st ej priskänsliga vid val av plagg. 

Av de 4 var det 3 som i sin tur inte är priskänsliga vid val av butik. Det var alltså bara tre respondenter 

av företag Bs kunder som är höginvolverade till klädköp. 

 

Varumärke 

Överensstämmelse mellan identitet och image 

Identitet: Mode, varumärken, kvalitet och service. 

Respondenterna fick svara på frågan; Vad associerar du med FB? Svaren har sedan jämförts med FBs 

identitet. Det var 10 fall där dessa stämmer överens av totalt 36. 

Ja Nej Bortfall 
10 26 3 

 

Förväntat värde – upplevt värde 

Vid frågan om det upplevda värdet av produkten och det som kunden förväntat sig stämde överens 

så tyckte 34 av respondenterna att förväntningarna uppfyllts. Respondenten som inte tyckte detta 

svarade att denne inte hade några förväntningar och heller inte handlar hos FB. 

Ja Nej Bortfall 
34 1 4 

 

Nivå 1 2 3 4 5
Svar 3 8 12 12 4

Nivå 1 2 3 4 5 Bortfall 
Svar 0 4 14 17 4 0 

 33



Användningen av it-strategin 

Vid frågan ”Har du någonsin loggat in på deras hemsida?” Svarade samtliga respondenter Nej. 

Ja Nej Bortfall 
0 39 0 

 

4.1.3 Företag C 

Analysen av Företag C har kompletterats med sekundärdata då intervjun blev ett bortfall. Djupintervjuer 

med kunder genomfördes 10-12 maj. 

 

4.1.3.1  Analys av Företag C 

Företag C, fortsättningsvis nämnt som FC, har en hemsida utan funktioner som medlemsinloggning eller 

e-butik på den svenska marknaden. Erbjudanden från hemsidan som kunden kan nyttja är nyhetsbrev via 

e-post. FC är ett exklusivare modehus där kunden kan se produkterna men ej priser på hemsidan. Detta 

för att Sverige går under internationella hemsidan som innefattar olika länder med olika valutor. FC har 

endast en butik i Sverige, den är belägen i ett exklusivare shoppingkvarter. Deras primära målgrupp är 

kvinnor och män i åldrarna 25 – 35.36 Andelen kvinnor är något större men andelen män har på senaste 

tiden ökat. För att kunna hantera den konkurrenskraftiga marknaden försöker de erbjuda kunderna ett 

brett sortiment. FC har en databas där alla deras kunder registreras när de genomför ett köp, men de har 

ingen kundklubb. Dock får vissa stamkunder olika typer av förmåner, som exempelvis rabatter. FCs 

varumärkesidentitet är lyx med kvalitet och stil. Detta förmedlas genom att erbjuda lyxvaror. Dock 

försöker FC främst att hålla en högklassig service i sina butiker. 

 

4.1.3.2 Kundundersökning 

Tre djupintervjuer genomfördes med kunder till FC. Nedan följer ett sammandrag av dessa.  

 

Alla tre respondenterna anger att stil är något viktigt och att kläder betyder mer än bara ett plagg. 

Däremot så anger de alla tre att mode är något de intresserar sig för men inte följer strikt. Själva 

upplevelsen kring köpet är något som är av vikt hos de tre intervjuade. Ingen av dem skulle köpa en 

dyrare vara på Internet då själva köpet i butiken anses som en upplevelse ” man måste ju få klämma, 

känna och lukta” och ”med så dyra saker så vill jag nog vara säker på vad det är jag köper.” Är två 

kommentarer som gavs vid frågan om köp av dyrare plagg på Internet. 
                                                 
36 Bondesson,  Sundström; (2007) 
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Besök i FCs butik sker i genomsnitt en gång i månaden och alla tre anger att köp i butiken sker några 

gånger om året. Anledningen till att de köpt produkter från FC varierar. De nämner; ” Det fick mitt 

hjärta att slå två dunk hårdare.”, ”Det kommer inte bli omodernt utan jag kan använda dem länge” 

och ”För mig har det nog mer varit ett kvitto på att jag kan stå på mina egna ben, tjäna mina egna 

pengar och köpa vad jag vill!” 

 

Alla upplevde att kvalitén på produkterna varit hög. De associerar FC med elegans, tidlöshet, exklusivt, 

kvalité, stilrent, klassiskt, långlivat och medvetenhet. Däremot är alla tre lite negativa till personalen och 

deras bemötande. Det beskrivs som stroppigt och lite arrogant men när det väl skett ett köp har 

personalen dock varit hjälpsam. Detta är inget som har påverkat respondenterna, utan de återkommer 

som kunder hos FC. En av dem anger snarare som förklaring att det på ”….något sätt brukar vara så i 

de mer eleganta och exklusiva butikerna.”  

 

Involveringsgrad 

De tre respondenterna var höginvolverade till klädköp. 

 

Varumärke 

Överensstämmelse mellan identitet och image   

Identitet: Lyx, kvalitet, stil och service. 

Av intervjuerna framkom att FCs identitet och image stämmer överens. Dock brister det i service.  

 

Förväntat värde – upplevt värde  

De tre kunderna medger att deras förväntningar på produkterna är uppfyllda. 

 

4.2 Signifikansprövning 

En signifikansprövning gjordes på enkätsvaren för FA och FB. Dessa visade att resultaten på frågorna 

om priskänslighet och informationssökning är signifikanta utifrån urvalet, se bilaga 5 för uträkningar. 

  

Vid Chi2- beräkningar framkom inga signifikanta samband, se bilaga 5 för uträkningar. 
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5.0 Analys 

Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen behandlas nedan resultatet från de empiriska 

undersökningarna.  

5.1 Analys av uppsatsens variabler  

Positioneringen bygger på den marknadsmix som företaget val att använda. Mixen består av pris, plats, 

produkt och påverkan.  

 

FA profilerar sig som ett lågprisbolag med stora volymer. Butikerna är placerade i stora gallerior och 

shoppingkvarter där det rör sig många människor. FA använder sig av direktreklam för att kunna 

påverka kunden och jobbar aktivt med att uppdatera sina produkter ofta.  

 

FBs butiker ligger placerat på samma sätt som FA. Prisnivån är dock aningen högre där vissa 

varumärken har en högre prisnivå än andra. Direktreklam förekommer ofta på TV och i tidningar. Det är 

genom denna som företaget försöker förmedla sitt varumärke.   

 
FC har endast en butik i Sverige. Den ligger i anslutning till de mest exklusiva områdena i Stockholm. 

Produkterna uppdateras inte lika ofta som hos de två andra företagen och priserna är avsevärt högre.  

 

Varumärkets värde och betydelse är viktigt att ha i beräkning när it-strategi ska väljas. Huruvida 

företaget valt rätt strategi för att nå konsumenterna mäts på hur varumärket upplevs. Överensstämmelse 

mellan identitet, hur företaget vill vara, och företagets image, så som kunderna uppfattar företaget. 

 

Undersökningen visade att FA lyckats förmedla sin identitet då denna stämmer med den image som 

företaget har. Däremot har FB misslyckats, enligt undersökningen har FB ett svagt varumärke då 

överensstämmelse mellan identitet och image visade sig ha ett stort gap. Många respondenter 

associerade FB med andra faktorer än de som FB uttryckligen vill ha som identitet.  

 

Av intervjun med kunder till företaget framgår att FC lyckats förmedla sin varumärkesidentitet som är 

kvalitet, lyx och stil. Däremot så faller de lite i aspekten om service. De anger på sin hemsida att de 

främst vill hålla en högklassig service. Av intervjun framgår att deras personal är hjälpsamma men de 

upplevs som ”arroganta” och ”stroppiga”. Detta är dock inget som påverkat respondenterna avsevärt då 

de fortsätter att handla hos dem. Djupintervjuerna visar alltså på att FC har en stark varumärkesidentitet. 
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För att mäta värdet på varumärket och hur det upplevs hos kunden mättes det förväntade värdet och det 

upplevda värdet. Undersökningen av FAs kunder visade att deras förväntningar i allra högsta grad blivit 

uppfyllda i och med ett köp. Däremot så var förväntningarna väl spridda med alltifrån förväntning om 

bra kvalité till dålig kvalité.   

 

Undersökningen av FBs kunder visade också att de i stora drag blivit uppfyllda i och med ett köp. 

Respondenternas förväntningar var snarlika varandra där kvalitet och mellanprisklass var 

återkommande. 

 

Under intervjun med FCs kunder framkom att allas förväntningar blivit mer än uppfyllda efter ett köp. 

Respondenternas förväntningar var mycket lika varandra där kvalitet framkom som en hög förväntning. 

 

För att nå konsumenten på rätt sätt är dess involvering av vikt, i uppsatsen mäts konsumenternas 

involveringsgrad efter deras informationssökning och priskänslighet. Vid en hög informationssökning 

och låg priskänslighet är konsumenten höginvolverad. Där konsumenten har en låg informationssökning 

och en hög priskänslighet är denne låginvolverad. Hög informationssökning innebär att respondenten 

söker information i butik och genom vänner. Låg informationssökning innebär att respondenten söker 

information på Internet eller söker inte information alls. 

 

I studien framkom det att FAs kunder bestod till största del av låginvolverade kunder och hade endast 

två höginvolverade respondenter. FBs kunder bestod också till största del av låginvolverade kunder, 

endast tre av de respondenter som handlat i FBs butiker var höginvolverade till klädköp och som ett 

medelprisklass företag torde fördelningen sett annorlunda ut.  

 

De tre respondenterna till FC är höginvolverade till klädköp, där kläder i allmänhet är ett stort intresse. 

De köper både billiga och dyrare klädesplagg. Dock framkom att en av dem var vid köp av basplagg 

mer priskänslig än vid andra plagg som ansågs vara mer speciella. 

 

Vid mätning av vilken it-strategi som företagen valt undersöktes dess funktioner på hemsidan. Det 

företag som säljer hela eller delar av sitt sortiment på Internet använder sig av strategi nr 1. Företaget 

som använder Internet för information och extrafunktion till medlemmar använder strategi nr 2. Strategi 

nr 3 använder det företag som endast har en hemsida med kortfattad företags- och produktinformation 

men själva kundkontakten sker i de fysiska butikerna.  
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FA har valt sig av it-strategi nr 1, en kompletterande e-butik, och anger att anledningen till detta är att nå 

de kunder som inte kan ta sig till butiken. De vill därmed göra en down-market stretch där det är 

önskvärt att ha större volymer till lägre pris och bli mer globala.  

 

FB har valt att använda sig av it-strategi nr 2, en inloggningsfunktion till deras medlemmar men saknar 

en e-butik, detta är ett försök till att binda kunden till sitt varumärke. Det visade sig även att denna 

funktion hade inga respondenter nyttjat. Butikernas lokaliseringar och saknad av e-butik tyder på att de 

tillämpar en Non-stretch market då de varken vill försöka nå en större volym eller positionera sig som 

exklusivt. 

 

FC har valt att använda sig av it-strategi nr 3, en hemsida enbart för kortfattad information och saknar en 

e-butik, detta för att få kunden att besöka butiken och därmed skapa en personlig kontakt till kunden. FC 

små volymer och höga priser tyder på att FC positionerar sig som exklusivt och tillämpar en up-market 

stretch. 

 

5.2 Bortfallsanalys 
  

FC kunde tyvärr ej medverka i en intervju. Detta har kompletterats med sekundär data i form av tidigare 

intervjuer och information från företagets hemsida, se fotnot i empirin. 

 

Bortfallet på enkätundersökningen var under gränsen på 10% och därför kommer ingen analys av 

bortfall på enkätundersökningen att utföras. 
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6.0 Resultat 

I detta kapitel kommer uppsatsens syfte att analyseras utifrån ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka korrelationen mellan traditionella klädföretags it-strategier och deras 

traditionella marknadsföringsstrategier. Det valda transaktionsmarknadsföringsperspektivet noterar 

vikten av att samma budskap förmedlas genom alla kanaler. Det är därför av stor vikt att det budskap 

som förmedlas genom den valda it-strategin inte motarbetar de traditionella 

marknadsföringsstrategierna. Undersökningen genomfördes på tre stora traditionella klädföretag och 

dess kunder.  

Analysen av undersökningen visade att två av företagen har valt rätt it-strategi i förhållande till de 

traditionella marknadsföringsstrategierna. FA ville bli mer global, nå fler kunder som inte själva kunde 

ta sig till butiken, och startade därför en e-butik. Dess låginvolverade kunder var en förutsättning för att 

detta skulle fungera och företaget ses som ett lågprisbolag. Urvalet i kundundersökningen visade att Fas 

kunder är priskänsliga men även att FA lyckats att förmedla sin identitet till urvalet då denna stämde 

överens med det som kunderna associerade med FA, dvs. deras image. 

FC vill inte öka sin försäljningsvolym utan vill vårda de befintliga kunder som de har och har därför valt 

att inte ha en e-butik utan endast kortfattad information på hemsidan. Djupintervjuer med tre av dess 

kunder visade att denna strategi var att föredra. FC vill ses som exklusivt och detta har man lyckats 

förmedla till undersökningens urval. Urvalet ses som höginvolverade och detta är en förutsättning för att 

FC ska kunna ta ut höga priser för sina produkter.  

Enligt urvalet som enkätundersökningen studerade har FB ett suddigt varumärke. De har inte lyckats 

förmedla sin identitet till studiens urval och det går därför inte att svara på huruvida de har använt sig av 

rätt it-strategi. Däremot kan konstateras att val av en e-butik ej är att föredra då företaget ej vill bli 

associerat med lågpris. 
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7.0 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel besvaras problemformuleringen; Vilka it-strategier är viktiga för att stödja traditionella 

klädföretags generella marknadsföringsstrategier? 

7.1 Slutsats 

Fenomenet tyder på att styrka i varumärket är att ta hänsyn till vid val av it-strategi, det vill säga gapet 

mellan identitet och image får inte vara stort. Att även ta hänsyn till är vilken prisklass varumärket 

befinner sig i. Därför är det är viktigt att ha en klar och tydlig positionering som har förmedlats till 

kunderna. 

Är varumärket av exklusiv karaktär tenderade involveringsgraden hos respondenterna att vara högt, det 

visade sig att själva köpet i en lyxbutik är en upplevelse som gärna betalas för. Denna upplevelse är 

något som inte kan skapas i en e-butik. Därför bör man avstå från att komplettera med en e-butik när den 

traditionella strategin är att positioneras som exklusivt.  

Är varumärket av lågpriskaraktär tenderade respondenterna att vara låginvolverade, dessa kunder känner 

en lägre risk i sitt köp och därför kan en e-butik som komplement vara att föredra. Detta då den 

traditionella strategin att positionera sig som lågpris och ökad volym är önskvärt. 

 

7.2 Diskussion 

FB har valt att ha ett stort utbud av olika varumärken där deras egna varumärke inte ges till känna i 

någon större omfattning och kan därför komma att få ett diffust varumärke självt. Detta tros vara en 

anledning till att undersökningen visade på att FB har ett svagt varumärke. Troligtvis är det inte it-

strategin som skadat varumärket utan snarare de traditionella marknadsföringsstrategierna som inte 

förmedlar den identiteten de önskar att ha. En annan orsak kan vara den otydliga positioneringen som ett 

medelprisklass företag då de till viss del lever på externa varumärken. 

Efter resultatet kan det konstateras att FA har valt en it-strategi som samspelar med deras traditionella 

strategier. Det går inte att säga att strategin är bäst lämpad, men den förmedlar samma budskap och 

tycks inte ha skadat varumärket. Då företaget vill associeras som ett lågpris företag och har som mål att 

öka produktionsvolymerna ses inte e-butik som ett hot. 
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Under första fasen av uppsatsen, den förberedande, framkom att två andra företag som inte nämns i 

empirin har haft en e-butik men valde att ta bort dem. I båda fallen angav de brist i logistiken som den 

avgörande faktorn, men de nämner även att den tidiga lanseringen på Internet kan ha varit en anledning 

till att det inte gick bra.  

 

Det framkom även att ett av dessa företag tidigare gjorde en undersökning på sina kunder där det visade 

sig att kunderna upplever de som dyra, detta kan vara en anledning till varför man inte har e-butik då en 

prispress skulle vara nödvändigt för en e-butik. Prispressen skulle i sig kunna kannibalisera på 

varumärket då de inte vill associera till ett lågpris och därför kan valet av it-strategi skada företagets 

varumärke. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att göra en vidare forskning för att se om kunderna vill ha tjänsterna som erbjuds på 

hemsidorna och i vilken utsträckning funktionerna faktiskt används.  

 

Det skulle även vara intressant att se korrelation mellan it-strategi och varumärkets identitet genom att 

låta konsumenterna rangordna varumärken som kommuniceras genom olika it-funktioner och på så sätt 

se vilken it-strategi som passar bäst för enskilda varumärken. 

 

7.4 Kritisk granskning 

Under uppsatsens gång framkom det att involvering i kläder är individuellt och därför mycket svårt att 

mäta då datan är av mjuk karaktär. Vissa är höginvolverade till märken och andra till trender, här skiljer 

sig priser oerhört men involveringen kan vara den samma. Därför går inte höginvolvering i klädköp att 

endast mäta med ekonomiska faktorer, att vara priskänslig behöver inte betyda att kunden är 

låginvolverad till klädköp, enligt författarna. Detta förhållandevis nya fenomen belyses även av Dr 

Viera, som finns upptagen i referenslistan. Han menar att involveringen till kläder skiljer sig väldigt och 

kan även ses som en generationsfråga. Därför kan det även ifrågasättas om köp på Internet kan 

generaliseras som låginvolverade köp.  

FBs primära målgrupp är något äldre än de som lyckats bli urvalet i undersökningen, detta kan ha 

påverkat resultatet. 
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Då en intervju med FC inte blev genomförd har sekundärdata och analys av hemsida använts. Detta kan 

har försämrat resultatet av analysen.  Enkätundersökningarnas låga antal i urval kan ha bidragit till att 

inga signifikanta samband kunnat dras. Detta har tagits i beaktande vid analys av resultatet som endast 

grundas på resultatet utifrån urvalet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, enkätundersökning Företag A, kodmall 

1. Ålder?________ 

2. Var någonstans söker du information om ett klädesplagg? 

A. På Internet 

B. I Butik 

C. Söker inte information 

D. Annat_____________________ 

3. Hur avgörande är pris för dig vid ett köp av ett klädesplagg?  

Ej avgörande  1      2 3 4 5  Avgörande 

4. Hur avgörande är pris för dig vid val av butik?  

Ej avgörande  1      2 3 4 5  Avgörande 

5. I hur många klädbutikers kundklubbar är du medlem i? 

A. Inga  B. En klubb  C. Fler än en klubb 

6. Har du någonsin handlat kläder hos (Företag A) ? 

A. Ja   B. Nej 

 

7. Är du en återkommande kund? 

A. Ja   B. Nej 

8. Vilka förväntningar har du på deras produkter? Skriv kortfattat 

 

9. Stämde dessa med upplevelsen efter köp? 

A. Ja  B. Nej             C. Ej aktuellt/har inte använt varan ännu/ej köpt 

 

10. Har du någonsin handlat i deras e-butik? 

A. Ja  B. Nej 

 

11. Vad betyder varumärket (Företag A) för dig? En mening 
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Bilaga 2, resultat enkätundersökning Företag A 
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Bilaga 3, enkätundersökning Företag B, kodmall 

1. Ålder?_____ 

2. Var någonstans söker du efter information om ett klädesplagg? 

A.  På Internet 

B.  I Butik 

C.  Söker inte information 

D. Annat_____________________ 

3. Hur avgörande är pris för dig vid ett köp av ett klädesplagg?  

Ej avgörande  1      2 3 4 5  Avgörande 

4. Hur avgörande är pris för dig vid val av butik?  

Ej avgörande  1      2 3 4 5  Avgörande 

 

5. I hur många klädbutikers kundklubbar är du medlem i? 

A.  Inga  B.  En klubb  C. Fler än en klubb 

 

6. Har du någonsin handlat kläder hos (Företag B)? 

A.  Ja   B.  Nej 

 

7. Är du en återkommande kund? 

A.  Ja   B. Nej 

8. Vilka förväntningar har du på deras produkter? Skriv kortfattat 

 

9. Stämde dessa med upplevelsen efter köp? 

A.  Ja  B.  Nej             C.  Ej aktuellt/har inte använt varan ännu/ej köpt 

 

10. Har du någonsin loggat in på deras hemsida? 

A.  Ja  B.  Nej 

 

11. Vad associerar du med (Företag B) ? 
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Bilaga 4, resultat enkätundersökning Företag B 
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Bilaga 5, Signifikansprövning 
 
Nedan har vi använt oss av formeln: 

 
 
P= stickprovsandel 
Π= genomsnittsandel 
Om Z är över 1,96 eller under -1,96 är svaret signifikant. 
 
Företag A 

Involveringsgrad 
 
Informationssökning 

Svar 
På 
internet I butik 

Söker 
inte Annat 

Antal 16 26 3 3 
Andel 0,3333 0,5417 0,0625 0,0625 
Antal svar: 48st 
P=0,5417 
Π = 0,25 
Z= 3,4583… vilket är signifikant 
 
Priskänslighet vid val av plagg 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 
Nivå 1-2 3-5 
Antal 4 30 
Andel 0,1176 0,8824 
Antal svar: 34st 
P=0,1176 
Π = 0,5 
Z= -4,4595… vilket är signifikant 
 
Priskänslighet vid val av butik  

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 
Nivå 1-2 3-5 
Antal 5 30 
Andel 0,1429 0,8571 
 
Antal svar: 35st 
P=0,1429 
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Π = 0,5 
Z= -4,2252…vilket är signifikant 
 
Företag B 
Involveringsgrad 
 
Informationssökning  

Svar 
På 
internet I butik 

Söker 
inte Annat 

Antal 19 23 9 2 
Andel 0,3585 0,434 0,1698 0,0377 
Antal svar: 53 
P=0,434 
Π = 0,25 
Z= 3,0935…vilket är signifikant 
 
 
Priskänslighet vid val av plagg 

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 
Nivå 1-2 3-5 
Antal 4 35 
Andel 0,1026 0,8974 
Antal svar: 39st 
P=0,1026 
Π = 0,5 
Z= -4,9635…vilket är signifikant 
 
 
Priskänslighet vid val av butik  

Nivå 1 Ej avgörande - Nivå 5 Avgörande 
Nivå 1-2 3-5 
Antal 11 28 
Andel 0,2821 0,7179 
 
Antal svar: 39st 
P=0,2821 
Π = 0,5 
Z= -2,72157…vilket är signifikant 
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Chi2 prövningar 
 
X² mellan trogen till butik och priskänslighet vid val av plagg 

Nivå FA FB  
1 0 (0) 0 (0) 0 
2 3 (3,7674) 3 (2,2326) 6 
3 10 (11,3023) 8 (6,6977) 18 
4 10 (8,7907) 4 (5,2093) 14 
5 4 (3,1395) 1 (1,8605) 5 
 27 16 43 
X²=1,90429… 
Frihetsgrad = 4 
5%=11.07 
Det finns inget signifikant samband mellan de som anser sig vara återkommande kunder hos respektive 
kunder och priskänslighet. 
 
X² mellan trogen till butik och priskänslighet vid val av butik 

Nivå FA FB  
1 1 (2,5116) 3 (1,4884) 4 
2 3 (3,1395) 2 (1,8605) 5 
3 11 (11,3023) 7 (6,6977) 18 
4 10 (7,5349) 2 (4,4651) 12 
5 2 (2,5116) 2 (1,4884) 4 
 27 16 43 
 
X²=4,930774…. 
Frihetsgrad = 4 
5%=11.07 
Det finns inget signifikant samband mellan de som anser sig vara återkommande kunder hos respektive 
företag och priskänslighet.  
 
X² mellan trogna kunder och val av sökning 

  FA FB   
Internet 4 (3,1395) 1 (1,8605) 5 
Butik 14 (11,9302) 5 (7,0698) 19 
Internet/Butik 7 (8,1628) 6 (4,8372) 13 
Söker inte 2 (3,7674) 4 (2,2326) 6 
  27 16 43 
 
X²= 4,2723… 
Frihetsgrad = 3 
5%=7,83 
Det finns inget signifikant samband mellan butikslojalitet och val av informationssökning 
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X² mellan ålder i femårsintervall och val av sökningsmetod FA+FB 
  15-20 21-25 26-30 31-35  
Internet 0 (0,7639) 4 (5,3472) 7 (4,4306) 0 (0,4583) 11 
Butik 4 (1,5972) 11 (11,1806) 7 (9,2639) 1 (0,9583) 23 
Internet&Butik 0 (1,8056) 14 (12,6389) 11 (10,4722) 1 (1,0833) 26 
Söker inte 1 (0,8333) 6 (5,8333) 4 (4,8333) 1 (0,5) 12 
 5 35 29 3 72 
 
X²=8,401196… 
Frihetsgrader=9 
5%=16,92 
Det finns inget signifikant samband mellan ålder och informationssökning 
 
X² mellan medlemskap och huruvida kunden anser sig själv som en återkommande kund eller 
inte. FB 
  Medlemskap   
  Ja Nej  
Återkommande Ja 6 (3,6571) 10 (12,3429) 16 
 Nej 2 (4,3429) 17 (14,6571) 19 
   8 27 35 
 
X²=3,584139… 
Frihetsgrad=1 
5%=3,84 
Det finns inget signifikant samband mellan medlemskap och huruvida kunden ser sig själv som 
återkommande eller inte.  
 
X² mellan priskänslighet vid val av butik och återkommande kund hos FB 

  Priskänslighet vid val av butik 1=ej avgörande 5=avgörande 
        
   Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
Återkommande 
kund Ja 3 (1,3714) 2 (3,2) 7 (5,4857) 2 (4,1143) 2 (1,8286) 16 
 Nej 0 (1,6286) 5 (3,8) 5 (6,5143) 7 (4,8857) 2 (2,1714) 19 
   3 7 12 9 4 35 
        
X²=7,19234… 
Frihetsgrad=4 
5%=9,47 
Det föreligger inget signifikant samband mellan återkommande kund eller priskänslighet vid val av 
butik. 
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X² mellan återkommande kund och priskänslighet hos kund FB 
 Priskänslighet vid val av plagg 1=ej avgörande 5=avgörande 
       
   Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
Återkommande 
kund Ja 3 (1,8286) 8 (5,4857) 4 (6.8571) 1 (1,8286) 16 

 
Ne
j 1 (2,1714) 4 (6,5143) 11 (8,1429) 3 (2,1714) 19 

   4 12 15 4 35 
X²=6,38973… 
Frihetsgrad=3 
5%= 7,82 
Det föreligger inget signifikant samband mellan återkommande kund eller priskänslighet vi val av plagg. 
 
X² mellan återkommande kund och priskänslighet vid val av plagg hos kund FA 
 Priskänslighet vid val av plagg 1=ej avgörande 5=avgörande 
       
   Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
Återkommande 
kund Ja 3 (3,0857) 10 (11,5714) 10 (8,4857) 4 (3,8571) 27
 Nej 1 (0,91429) 5 (3,4286) 1 (2,5143) 1 (1,4286) 8 
   4 15 11 5 35
X²=1,39661… 
Frihetsgrad =3 
5%=7,82 
Det föreligger inget signifikant samband mellan återkommande kund eller priskänslighet vid val av 
plagg. 
 
 
X² mellan återkommande kund och priskänslighet vid val av butik hos kund FA 
 Priskänslighet vid val av butik 1=ej avgörande 5=avgörande 
        
   Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
Återkommande 
kund Ja 1 (0,7714) 3 (3,0857) 11 (11,5714) 10 (9,2571) 2 27 
 Nej 0 (0,2286) 1 (0,9143) 4 (3,4286) 2 (2,7429) 1 8 
   1 4 15 12 3 35 
X²=0,69103…. 
Frihetsgrad=4 
5%=9,47 
Det föreligger inget signifikant samband mellan återkommande kund eller priskänslighet vid val av 
butik. 
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X² mellan medlemskap och priskänslighet vid val av butik FA 
 Priskänslighet vid val av butik  
        
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5  
 Ingen 0 (0,3429) 2 (1,3714) 6 (5,1429) 3 (4,1143) 1 (1,0286) 12 
Medlemskap En 0 (0,1429) 0 (0,5714) 1 (2,1429) 3 (1,7142) 1 (0,4286) 5 
 Fler 1 (0,5143) 2 (2,0571) 8 (7,7149) 6 (6,1714) 1 (1,5429) 18 
  1 4 15 12 3 35 
X²= 4,76381… 
Frihetsgrader=8 
5%=15,51 
Det föreligger inget signifikant samband mellan medlemskap och priskänslighet vid val av butik. 
 
X² mellan medlemskap och priskänslighet vid val av plagg FA 
Priskänslighet vid val av plagg   
       
   Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
 Ingen 1 (1,3714) 6 (5,1429) 2 (3,7714) 3 (1,7143) 12 
Medlemskap En 1 (0,5714) 2 (2,1429) 2 (1,5714) 0 (0,7143) 5 
 Fler 2 (2,0571) 7 (7,7143) 7 (5,6571) 2 (2,5714) 18 
   4 15 11 5 35 
X²= 3,71528… 
Frihetsgrader=6 
5%=12,59 
Det föreligger inget signifikant samband mellan medlemskap och priskänslighet vid val av plagg. 
 
X² mellan medlemskap och priskänslighet vid val av butik FB 
 Priskänslighet vid val av butik  
        
   Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
 Ingen 1 (0,6923) 0 (1,8462) 4 (2,7692) 3 (2,7692) 1 (0,9231) 9 
Medlemskap En 0 (0,5385) 4 (1,4359) 1 (2,1538) 2 (2,1538) 0 (0,718) 7 
 Fler 2 (1,7692) 4 (4,7179) 7 (7,0769) 7 (7,0769) 3 (2,359) 23 
   3 8 12 12 4 39 
X²= 10,505514…. 
Frihetsgrader=8 
5%=15,51 
Det föreligger inget signifikant samband mellan medlemskap och priskänslighet vid val av plagg 
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X² mellan medlemskap och priskänslighet vid val av plagg FB 
 Priskänslighet vid val av plagg   
       
   Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
 Ingen 1 (0,9231) 4 (3,2308) 4 (3,9231) 0 (0,9231) 9 
Medlemskap En 1 (0,718) 1 (2,5128) 4 (3,0513) 1 (0,7179) 7 
 Fler 2 (2,359) 9 (8,2564) 9 (10,0256) 3 (2,359) 23 
   4 14 17 4 39 
X²= 2,9421… 
Frihetsgrader=6 
5%=12,59 
Det föreligger inget signifikant samband mellan medlemskap och priskänslighet vid val av plagg. 
 
X² mellan ålder och priskänslighet vid val av plagg FB 
 Priskänslighet vid klädesplagg  och ålder  
       
  Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5   
 20-24 2 (1,7895) 6 (5,8158) 6 (7,6053) 3 (1,4737) 17 
 25-29 1 (1,7895) 6 (5,8158) 9 (7,6053) 1 (1,4737) 17 
 30-33 1 (0,4211) 1 (1,3684) 2 (1,7895) 0 (0,4211) 4 
 Summa 4 13 17 4 38 
X²= 4,05326 
Frihetsgrader= 6 
5%=12,59 
Det föreligger inget signifikant samband mellan ålder och priskänslighet vid val av plagg. 
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Bilaga 6, Intervju Företag A 
 
Motivera valet Era it-strategier 
Vi startade vår webbutik för att nå de kunder som inte har en (Företag A) butik nära sig. En service för 
våra kunder. Tanken är inte att konkurrera med våra butiker utan att komplettera.  
  
Hur är den utformad? Vilka val har gjorts? 
Många val har gjorts, men grundtanken är att bara våra senaste nyheter skall finnas på hemsidan och 
skall finnas endast en kort period. Dvs en snabbare takt på hemsidan är på butikerna.  
  
Vilken är er målgrupp? 
Alla kvinnor som gillar mode.  
  
Vad ger ni er målgrupp för argument till att de ska välja er framför konkurrenter? 
För att vi erbjuder mycket mode för lite pengar och så har vi nyheter varje vecka! 
  
På vilket sätt görs detta? 
Vi lever upp till det vi erbjuder och levererar det som våra kunder efterfrågar.  
  
Vilken varumärkesidentitet vill ni förmedla till er målgrupp? 
Vi vill att våra kunder skall känna att vi alltid har något nytt och moderiktigt, senaste trenderna eller 
bara enkla toppar i alla favorit färger.  
  
På vilket sätt görs detta? 
Vi leverar just det. 
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Bilaga 7, Intervju företag B 
 
Varför har ni inte en e-butik? Är det något medvetet val? 
Ja, vi har funderat på e-butik och det har kommit upp ett flertal gånger. Men vi har valt att lägga fokus 
på våra fysiska butiker. 

 
Vilken är er målgrupp?  
Vår primära målgrupp är kvinnor och män i åldrarna 20-40 år, givetvis har vi både äldre och yngre 
kunder. 
 
Vad ger ni er målgrupp för argument till att de ska välja er framför konkurrenter?  
Vi erbjuder hållbart mode. Kvalitet är något vi värde sätter högt. 
 
På vilket sätt görs detta?  
Detta görs genom vår marknadsföring samt genom val av varumärken, och framförallt kvalitén på vårt 
sortiment. 
 
Vilken varumärkesidentitet vill ni förmedla till er målgrupp? 
Kvalitet, service är viktigt och prisvärdighet. Samt ett gott bemötande i butiken. Vi vill ha kunnig 
personal som kan leverera detta. 

 
Vi gör kund mätningar där vi mäter inspirationen kunden upplever av oss, det finns olika sorters 
inspiration., 
 
På vilket sätt förmedlar ni ert varumärke till era kunder? 
Genom att ge en känsla av dessa i butiken. Det kan vara genom skyltningen, eller interiören. Dessa skall 
inspirera på olika sätt, det kan även vara kommunikationen utomhus. 
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Bilaga 8, djupintervju med kunder till Företag C 
 

Djup-intervju med Sarah Hedfors 

Vad betyder kläder för dig? 
Kläder är ett sätta att uttrycka känslor, stil, sinnesstämning. Mår man dåligt kan man sätta på sig en fin 
klänning och genast må bättre. Kläder kan ha affektionsvärde och det kan vara konst. 
Är klädsel/kläder i allmänhet viktigt för dig?  
Ja. Just för att det är ett sätt att ändra sin sinnesstämning, och kan få mig att må bra. 
Anser du att mode/trender är ett av dina primära intressen? 
Mode, ja. Trender, nej. Mode är konst o vackert, det har skapats av själ o känsla, ett hantverk. Trender är 
bara för att öka kassaflöde och rätt ointressant, ett mainstream. 
Var handlar du mest kläder? 
Mängden hos H&M Mest pengar hos Acne 
Har du någon favorit designer? 
Acne design team, acne som brand gillar jag. Chanel, dior… sånt drömmer man om men inte har riktigt 
råd. 
Ungefär hur mycket spenderar du på kläder per månad? 
Väldigt olika, denna månad nästan ingenting. En annan månad 10.000kr. Snitt ligger nog på 3.000kr 
Känner du till (Företag C)? Ja 
Hur ofta handlar du där?  
Inte så ofta, 3-4 ggr per max 
Hur ofta är du inne i butiken och kollar? 
En gång i månaden, 12ggr per år. 
Vad har du handlat där ifrån?  
Skor, flera väskor och flera plånböcker, skarf och parfymer 
Varför? 
Dem fick mitt hjärta att slå två dunk hårdare. 
Vad associerar du med (Företag C)? Vad representerar de enligt dig? 
Stilrent, klassiskt, långlivat. Medvetenhet, lyx. 
Vad förväntar du dig när du går in i en (FC) butik? (produkter, personal) 
Service från personalen, engagemang, rådgivning. 
Produkter, Exklusiva av kvalitet, de skall vara stilrena, klassiska… till ett alldeles för dyrt pris. Jag får 
värde för pengarna, men jag tycker fortfarande det är dyrt. Men jag vet att man blir ruinerad när man går 
in dit.  
Vad tyckte du om dina produkter från (FC)? Uppfylldes dina förväntningar? 
Ja, uppfylldes fullt ut. 
Vad tyckte du om ditt/dina besök i (FC) butik? 
Lite för arrogant personal. Det är klart de var hjälpsamma, men lite små stroppiga. 
Har du varit inne på (FC) hemsida? Varför/Vad gjorde du på sidan? 
Ja, skulle ha en ny väska. Jag hittade det jag sökte. Skulle aldrig ha handlat den på Internet, man måste 
ju klämma känna och lukta. Känslan att köpa och komma ut med kassen är en upplevelse som jag inte 
kan få från e-butiken. 
Har du varit inne i en annan (FC) butik än den i Sverige? 
Ja, i London. Jag köpte en väska. 
Känner du till Historien bakom (FC) som varumärke? 
Inte så överdrivet mycket förutom att det är Italienskt. Jo men vänta, en kvinna som var designer. … 
grundades 19…40?60? 
Vilket annat varumärke anser du är i samma klass som (FC)? Har du handlat av dem? 
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Luis vuitton, ja jag har handlat av dem. Handlar dock mest hos FC 
 
 
 
Djup-intervju med Malin Johansson 
 
Vad betyder kläder för dig? 
För mig är det viktigt, en dröm som tjej att ha fina kläder. Flickdröm när jag va liten att ha pengar att 
köpa dyra och fina kläder för. De kläder som jag såg andra ha på sig. När jag sedan fick pengar började 
jag köpa lite mer märken. I de kretsarna som jag då umgicks i var dyra kläder klassat som lite finare. 
Speglar vem man är just då i stunden när man använder kläderna man köpt. Utan dyra märken kändes 
det som att man inte var något. Man använde kläderna för att man trodde vem man var, mycket 
osäkerhet. 
Idag? 
När man har hittat sig själv och känner sig trygg så hittar man kläder som mer speglar sig själv och där 
man trivs i. Kläder har idag inte lika stort värde idag som då, men självklart vill jag känna mig fräsch, 
men priset spelar inte så stor roll. Det ska vara snyggt och bekvämt. 
Är klädsel/kläder i allmänhet viktigt för dig?  
Jag klär mig i det som jag tycker är snyggt. Följer inte mode direkt utan väljer det som associerar till 
mig.  
Anser du att mode/trender är en av dina primära intressen? 
Ja, det är det. Jag lägger mina pengar på mitt utseende och på kläder då det är viktigt för mig att se bra 
ut. Jag lägger hellre pengar på kläder än på utekvällar. 
Var handlar du mest kläder? 
En del på nätet, Stadium, Gina Tricot, H&M 
Har du någon favorit designer? 
Gucci, D&G 
Ungefär hur mycket spenderar du på kläder per månad? 
Mellan 1000 - 2000 
Känner du till FC?  
Ja 
Hur ofta handlar du där?  Hur ofta är du inne i butiken och kollar? 
Handlar inte så ofta, svårt att svara på. Har handlat ca 7 gånger därifrån på tre år. Är inne i butiken 2-3 
gånger i månaden. 
Vad har du handlat där ifrån? Varför?  
Fyra par skor, en halsduk, två skärp. Svårt att förklara varför. Oftast går man flera gånger och tittar när 
det handlar om mycket pengar. Sen så har jag bara köpt saker därifrån som är tidlöst. Det kommer inte 
bli omodernt utan jag kan använda dem länge.  
Vad associerar du med FC? Vad representerar FC enligt dig? 
Elegans, tidlöshet, exklusivt 
Vad förväntar du dig när du går in i en FC butik? (produkter, personal) 
Jag förväntar mig ett gott bemötande, trots hur jag ser ut. Eftersom att det är dyra varor uppskattar jag en 
uppriktighet från säljaren angående varorna. 
Vad tyckte du om dina produkter från FC? Uppfylldes dina förväntningar? 
Mina sneakers är jag nöjd med, de är fortfarande fräscha och ser nästa nya ut trots tre år på nacken. Vist 
är det dyrt men kan man vårda sina skor så håller de. Skärpen blir dock slitna ganska fort. 
Vad tyckte du om ditt/dina besök i FC butik? 
Deras bemötande i butiken har varit väldigt olika. Eftersom att man inte köper så offta så kommer jag 
ihåg bemötande ganska tydligt. Vissa tycker det är trevligt att man är inne där, medan vissa ger blickar 
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och kommentarer som tyder på att man kanske inte borde vara inne i butiken för de tror inte att man 
kommer att kunna köpa något. Mycket handlar om personalen.  
Har du varit inne på FC hemsida? Varför/Vad gjorde du på sidan? 
Ja, kollade senaste nyheterna. Jag är ju registrerad för deras nyhetsbrev eftersom att jag handlat hos 
dem.  
Har du varit inne i en annan FC butik än den i Sverige? 
Ja i London, i NY.  
Känslan i de butikerna 
Större utbud, det lilla exklusiva som FC står för i Sverige försvann när jag var i NY pga. att det var så 
mycket mer människor och jag fick känslan av att det inte spelar lika stor roll om jag har skorna eller 
inte. Kändes inte lika exklusivt. 
Känner du till Historien bakom FC som varumärke? 
Nej 
Vilket annat varumärke anser du är i samma klass som FC? Har du handlat av dem? 
Burberry: Nej, bara tittat. D&G: Underkläder och linnen. Louis Vuitton slår FC med hästlängder. Det är 
väldigt mycket dyrare.  
 
 
Djup-intervjuer med Helena Jacobson 

Vad betyder kläder för dig? 
Kläder i sig betyder inte så mycket. De ska vara bekväma och spegla mig. Men stil är däremot något 
som betyder mycket. Kläderna är komponenterna som bli till en viss stil, och det är stilen som är det 
viktiga. 
Är klädsel/kläder i allmänhet viktigt för dig?  
Ja, det uttrycker mycket av oss själva. Man brukar ju säga att första intrycket består och jag tror att vi 
med vår klädsel och stil visar folk som inte känner oss vilka vi är. Det låter nog alvarligare än vad det är 
men jag tror att vi bildar oss uppfattningar om varandra genom att titta på klädseln. Undermedvetet om 
inte annat. 
Anser du att mode/trender är en av dina primära intressen? 
Ja, men jag är ingen modeslav. Jag tycker det är kul att läsa modetidningar, bloggar och dylikt men mest 
för att det är fascinerande. Jag skulle aldrig ta på mig något bara för att det är ”trendigt”. Oftast så 
snappar jag upp små detaljer i olika trender som jag lägger till min egen stil. Men jag tror inte på att alla 
passa i allt och vet mina egna begränsningar haha, ingen hög midja till exempel. Grundläggande regeln 
är väll att man ska känna sig bekväm i det man har på sig. Äga sin egen outfit, annars ser det bara 
konstigt ut.  
Var handlar du mest kläder? 
Till vardags och baskläder blir det mest H&M  och andra billiga kedjor. Där handlar jag ”förbruknings” 
kläder. Sådant man vet inte håller så länge. Men och andra sidan kan man hitta bra saker där med. Men 
jag är lite för rastlös för att kunna göra ”fynd” i sådana butiker, blir mest irriterad över att det är rörigt så 
det bli mest bara att jag springer in, plockar det jag ska ha, och sen ut igen.  
När jag vill ha lite finare saker, att gå ut i, eller om det är något plagg jag vill lägga lite mer pengar på, 
går jag oftast till de lite finare butikerna. NK är bra då det finns många olika märken där men jag tycker 
även att delar av Zaras sortiment passar in här. De har i och för sig baskläder de med. Men det är lite 
mindre rörigt än på H&M.  
Har du någon favorit designer? 
Nej, jag tycker många är bra. Men det kommer och går. Det finns ingen som jag gillar mer än någon 
annan. Jag tycker väldigt mycket om Stella McCartney, hon gör kläder som ser ut att vara, och är sköna. 
Sen så är det alltid kul att kolla in alla stora modehusen och deras kollektioner. De är ju alltid så 
överdrivna i trenderna, övertydligt. Men väskorna är oftast lite mer lättsmälta.  
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Ungefär hur mycket spenderar du på kläder per månad? 
Väldigt olika. Beror på hur mycket jag tjänar haha. Sedan blir det alltid lite mer på vintern när man ska 
köpa vinterskor och jacka men i genomsnitt kanske mellan 2000-4000 i månaden.  
Känner du till FC?  
Ja 
Hur ofta handlar du där?  Hur ofta är du inne i butiken och kollar? 
Ofta är väll att ta i. Det händer. Under senaste året har jag kanske handlat där 5 gånger. 
Året? 2009? 
Nej, jag menar under ett år tillbaka. 
Hur ofta går du in i butiken? 
Det är desto oftare. Kanske en till två gånger i månaden. De byter ju inte ut sortimentet så jätte ofta så 
mer än så behöver man inte gå. 
Vad har du handlat där ifrån? Varför?  
Väskor, halsduk, skor, plånbok. 
Varför….ja. Jag tycke de va snygga och sköna (skorna).  
Men det är ju ganska dyrt. Vilken funktion fyller dessa varor för dig, mer än att det är en väska, 
halsduk osv. 
Ingen funktion egentligen. När man tänker efter är det sjukt att man kan lägga 5000 kr på en 
kuvertväska…men något är det ju. Vad vet jag inte riktigt. 
Kan det vara så att självkänslan blir bättre med dessa dyra saker? 
Nej, inte på lång sikt. Kanske just när man köpt den. Men det är klart att man känner sig lite stolt när 
man tjänar så pass bra att man kan köpa dyra saker. Det tror jag alla känner. Så ja, det har nog mycket 
med självkänslan att göra. Men det får ju inte bli så att man tror att hela ens självkänsla hänger på dyra 
saker. För mig har det nog mer varit ett kvitto på att jag kan stå på mina egna ben, tjäna mina egna 
pengar och köpa vad jag vill! HAHA 
Vad associerar du med FC? Vad representerar FC enligt dig? 
Lyx, elegans, men även kvalité.  
Vad förväntar du dig när du går in i en FC butik? (produkter, personal) 
Jag förväntar mig ordning och reda. Begränsat med produkter. Personalen ska vara vaken och nyfiken 
på mig som kund. 
Uppfyller FC butiken i Stockholm det? 
Ja och nej. Personalen kan vara lite otrevlig ibland. Men då brukar jag vända och gå. Det verkar som att 
personalen ska vara så i de exklusivare butikerna vilket jag tycker är konstigt. 
Vad tyckte du om dina produkter från FC? Uppfylldes dina förväntningar? 
Ja, har faktiskt kvar nästan allt som jag köpt där. Det är bra kvalité på sakerna. Några skor är över tre år 
gamla men ser fortfarande snygga ut.  
Vad tyckte du om ditt/dina besök i FC butik? 
Övervägande positivt. Så fort personalen förstår att man kan och ska köpa så får man en bra service. 
Har du varit inne på FC hemsida? Varför/Vad gjorde du på sidan? 
Ja, får nyhetsbrev från dem via e-post. Jag tittar mest på produkterna. 
Skulle du kunna tänka dig att köpa över Internet om de startade en webshop? 
Hmm…nej det tror jag inte. Beror kanske på vad det är. Men med så dyra saker så vill jag nog vara 
säker på vad det är jag köper. Känna och prova. Sen så är det ju kul att vara ute på stan och handla! 
Tycker det är tråkigt att själva grejen med att gå på stan har försvunnit i och med att alla sitter och 
handlar på nätet. Men har man inte tid så är det väll bra. 
Så du handlar inget på nätet? 
Jo, absolut. Men det är överlag bara basplagg från typ H&M. 
 
Har du varit inne i en annan FC butik än den i Sverige? 
Paris, London, NY, Rom….säker någon till.  
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Var det någon skillnad mot den i Stockholm? 
Ja gud ja! De är ju så mycket större. Mer produkter. 
Känner du till historien bakom FC som varumärke? 
Inte så jätte djup. Vet att det var någon som hette …. som öppnade en butik, eller en verkstad i ……, där 
de tillverkade lädervaror. Tror till och med att det var i …..när jag tänker efter. Men mer än så vet jag 
inte. Lite tråkigt egentligen att det personliga och familjära försvunnit från alla de stora modehusen.  
Vilket annat varumärke anser du är i samma klass som FC? Har du handlat av dem? 
Ja det är väll Louis Vuitton, även om de är dyrare. Annars är det Burberry, Chanel. Finns fler.  
Har handlat nått av några. Men det är mest typ en nyckelring.. haha har inte råd med nått annat. Nä men 
en chanel väska har jag unnat mig och även en Louis Vuitton. Men jag föredrar att köpa dyra märken 
utomlands, det är mer att välja på och så är det oftast lite billigare. Sen att flygresan kostade är en annan 
sak haha! Drömmen är en Chanel dräkt! Den stilen är tidlös! 
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Bilaga 9, analys av företagens hemsidor 
 
Företag A 
Hemsida: Ja 
Inloggnings funktion: Ja, endast till e-butiken 
E-butik: Ja 
Medlemsklubb: Nej 
Övrig funktion:- 
 
Företag B 
Hemsida: Ja 
Inloggnings funktion: Ja, för medlemmar 
E-butik: Nej 
Medlemsklubb: Ja 
Övrig funktion:- 
 
Företag C 
Hemsida: Ja 
Inloggnings funktion: Nej 
E-butik: Nej 
Medlemsklubb: Nej 
Övrig funktion: Nyhetsbrev i e-post 
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